รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 16 ประจําปี 2560
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ห้ องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี กรุ งเทพฯ
เลขที 991/9 ถนนพระราม 1 กรุ งเทพมหานคร
วันศุกร์ ที 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น.
ผู้มาประชุ ม :
คณะกรรมการ :
1. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2. นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3. นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4. นายหัตถศักดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6. นายปิ ยุช กุป ต้ า

กรรมการ และ คณะจัดการ

7. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ และ คณะจัดการ

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ คณะจัดการ

เลขานุ การ :
1. นางอริ ศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริษัท

ผู้บริห าร :
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงิน

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

4. นายไพฑูรย์ เชือสุข

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย
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6. นายพรชัย ตังวรกุลชัย

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

7.

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8.

นายรุ่ งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9.

นายอมิท คันนา

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศ
ทางธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษทั
1.
2.
3.
4.

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
นายชูพงษ์ สุรชูติกาล
นางสาวศิริพร แก้ วศรี เมธีกลุ
นายธนกร วัฒนกุลเจริ ญ

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
บริษทั ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม :
1.

นายสุรพล ลิมพานิช

ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี

เริมประชุม เวลา 13:30 น.
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรั น ประธานกรรมการกล่าวต้ อ นรั บ ผู้ถือหุ้น ทุกท่ านและคณะกรรมการที
มา ร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั งที 16 ประจํา ปี 2560 และได้ แจ้ งให้ ที ประชุม ทราบว่ามี ผ้ ถู ือ หุ้นมาประชุมทังที มา
ด้ วยตนเองและทีรั บ มอบฉันทะจํานวน 466 คน นับ รวมจํานวนหุ้น ได้ ทังสิน 6,471,742,234 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.85
ของจํ านวนหุ้ นที จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทังหมดของบริ ษั ท จํ านวน 8,421,540,848 หุ้ น ครบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามข้ อบัง คับ
ของบริ ษัทข้ อ 37 จึงขอเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชุม
ประธานกรรมการได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท ทีเข้ าร่ วมประชุม
และได้ ให้ เลขานุการบริ ษัท ชีแจงรายละเอียดให้ ผู้ถื อหุ้ นได้ รั บ ทราบเกียวกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชุมเพือความสะดวกในการสรุ ปเป็ นมติ และเพือให้ การบันทึกรายงานการประชุม เป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี มี ข้อบังคับ ของบริ ษัทเฉพาะ
ทีเกียวข้ องกับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที ปรากฏอยู่ในเอกสารทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับ ทราบ
ล่ว งหน้ า ในเอกสารภาษาไทยหน้ า 31-34 และมี วิ ธีป ฏิ บ ั ติ ในการออกเสีย งลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุ ม
การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในเอกสารภาษาไทย
หน้ า 35 – 38
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ประธานกรรมการจึงได้ ดาํ เนินการประชุมตามลําดับวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 : พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที 15 ประจํา ปี 2559 เมื อวั น ที 22
กรกฎาคม 2559
ประธานกรรมการเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ น ครั งที 15 ประจํ าปี 2559
เมือวันที 22 กรกฎาคม 2559 ซึงบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ลําดับ ที 1 ในหน้ าที 10-23 โดย
คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็ น สมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 15 ประจําปี 2559 เมือวันที 22 กรกฎาคม 2559
ประธานกรรมการทําการแจ้ งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น รั บ ทราบว่า ในวาระการประชุมนีเป็ นวาระปกติ
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท ี ประชุ ม ที ประชุม พิจารณาแล้ ว มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุมดังกล่า วด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ :
จํานวน 797,417 หุ้น

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,472,539,651 หุ้น
จํานวน 6,472,464,451 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
65,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9988
0.0010
0.0002

ในขณะทีที ประชุมกําลังพิจารณาวาระนี มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริ มเปิ ดประชุม

วาระที 2 : รับทราบรายงานกิจการประจําปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2560
ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มั งกัล กรรมการผู้จัดใหญ่ เป็ นผู้รายงานสรุ ป ผลการดํ าเนิ นงาน
ของบริษัทและพัฒนาการทีสําคัญในรอบปี การเงิน สินสุดวันที 31 มี นาคม 2560 ให้ ที ประชุม รั บ ทราบโดยมี รายละเอียด
ตามสารจากคณะกรรมการทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559-2560 ซึงได้จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ หนังสือนัดประชุม
แล้ว
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ในรอบปี การเงิน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560
นําเสนอบนจอแสดงผลเป็ นภาษาไทยและบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ ซึงในปี 2559 ปริ มาณการใช้ เหล็กทัวโลกกระเตือง
ขึ นเล็ก น้ อ ยจาก 1,500 ล้ า นตัน เป็ น 1,515 ล้ า นตัน เที ยบกับ ปริ ม าณการใช้ เ หล็กที ลดลงในช่ ว ง 2 ปี ที ผ่า นมา
อย่างไรก็ตาม กําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กยังคงสูงอยู่ เมือเทียบกับการใช้ กําลังการผลิตเหล็กในปี 2559 ทีมี เพียง
68% และเมือเทียบกับ อัตราการขยายตัวของ GDP โดยเฉลียในช่วง 3-3.5% จากทัวโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงมีอตั ราการเติบ โตของ GDP ที 5% โดยภาคการก่อสร้ างมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาคอาเซียน
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GDP ของประเทศไทยสะท้ อนถึงอัตราการเติบ โตที ดีถึงกว่า 3% ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา โดยคาดการณ์ ว่า GDP
ในปี 2560 มีแนวโน้ มว่าจะเติบโตอยู่ทีประมาณ 3%-3.5% ดัชนีความเชือมันอุตสาหกรรมยังคงยังคงไม่ป รั บ เพิมขึนมาก
นัก การลงทุ นภาครัฐ และภาคการท่องเทียวมี ส่ว นช่วยในการเติ บ โตของ GDP ในประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานว่าปริ มาณการบริ โภคเหล็กในประเทศได้ ปรับตัวดีขึนในปี 2559 และคาดว่าจะฟื นตัวขึนเล็กน้ อย
ในระหว่างปี 2559-2560 บริษัทมีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุบ าดเจ็บถึงขันหยุดงานเท่ากับ ศูน ย์ โรงงานของบริ ษัท
สองแห่ง ได้ แก่ NTS และ SCSC ประสบความสําเร็จจากการไม่มีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุบาดเจ็บถึงขันหยุดงานเป็ นปี ที 5
และ 4 ปี ตามลําดับ พนักงานของบริ ษัททุกคน ได้เข้ าร่ วมกิจกรรมเพือสังคมอย่างน้ อยหนึงกิจกรรมในรอบปี
ในด้ า นผลการดํา เนิ น งาน ปริ ม าณการขายเพิ มขึ น 10% และรายได้ เ พิ มขึนเกือ บ 18% ในระหว่า งปี
สิงนีสะท้ อนให้ เห็นถึงพัฒนาการด้ านการเงินทีดีขนึ กรรมการผู้จัด การใหญ่รายงานความคืบ หน้ าเกียวกับ สถานการณ์
ของโครงการเตาถลุง ขนาดเล็ก (MBF) ในระหว่า งปี บริ ษั ท ได้ รั บ รางวัล แห่ง ความสําเร็ จมากมาย ได้ แ ก่ รางวั ล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริ หารความปลอดภัยมอบให้ แก่ SCSC รางวัล Green Star Award มอบให้ แก่ SCSC
และรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ประเภทการสือสาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเพิมเติมถึงการคาดการณ์ ในปี 2561 ว่าตามที รั ฐบาลได้ ป ระกาศแผนการ
พัฒนาการก่อสร้ างพืนฐานเป็ นมูลค่ากว่า 3 ล้ านล้ านบาท ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า ซึงจะช่วยสนับ สนุนความต้ องการใช้
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับการก่อสร้ างในประเทศไทย ในช่วงเกือบ 9 เดือนทีผ่านมา ความต้ องการใช้ เหล็ก ในประเทศของจีน
มีการปรับตัวดีขึนอย่างเห็นได้ ชดั ส่งผลต่อการส่งออกเหล็กจากประเทศจีน ลดลง อย่างไรก็ตาม ได้ ส่งผลให้ ราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวสูงขึนเช่นกัน
คําถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังคําอธิบ ายในประเด็นต่างๆ สามารถสรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี
1.

นายสถาพร ผังนิ รัน ดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ก ล่า วชืนชมผลการดํา เนินงานของคณะกรรมการ

บริ ษัท และได้ สอบถามถึงรายรั บ จากการขายที เพิมขึนราว 18% และต้ นทุน การขายที เพิมขึน 12% แต่ทําไมจึงมีการ
เพิมขึนของต้ นทุนขาย ผู้ถอื หุ้นต้ องการทราบว่าค่าใช้ จ่ายอืนๆ อีก 537 ล้ านบาทมาจากสาเหตุอะไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่อธิบายว่าค่าใช้ จา่ ยอืนๆ จํานวน 537 ล้ านบาท มาจากการด้ อยค่าจากสิน ทรั พย์ MBF
และอุป กรณ์ทีมาด้ วยกัน ส่วนต้ นทุนขายทีเพิมขึนเนืองมาจากปริ มาณการผลิตและการดําเนินงานในช่วง on-peak
2.

นายวิทิน ชุตปิ าโร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ตังข้ อซักถามว่าบริษัทใช้ อะไรเป็ นวัตถุดบิ ประเภทใดในการ

ผลิต ผู้ถอื หุ้นขอให้ คณะกรรมการอธิบ ายเพิมเติมในเรื องของการหยุดการดําเนินงานของ MBF และถามเพิมเติมเกียวกับ
ราคาขายเฉลียในระหว่างปี และต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของกระแสไฟในส่วนการผลิตช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ชีแจงว่า บริ ษัทดําเนิ น การผลิตโดยใช้ เตาหลอมไฟฟ้ า โดยใช้ เศษเหล็ก เป็ นวัต ถุดิบ
โดยเศษเหล็กทีใช้ คดิ เป็ น ประมาณ 70% ของต้ นทุนทังหมด เตาอบเหล็กแท่งใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิง ส่วนวัตถุดบิ ที
ใช้ ใน MBF ได้ แก่ แร่ เ หล็กและถ่านโค้ ก เมือครั งที บริ ษัท เริ มดําเนินการผลิตในปี 2552 ราคาของแร่ เ หล็กและถ่านโค้ ก
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ได้ เพิมสูงขึนเป็ นอย่างมาก ส่งผลทําให้ การผลิตโดย MBF ไม่ สามารถดําเนิน การผลิตต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิงการที
ประเทศไทยไม่มแี หล่งแร่ เหล็กและถ่านโค้ ก ในทีสุด บริ ษัท จึงหยุดการผลิตด้ วย MBF ในปี 2554 ในขณะนีบริ ษัทกําลังอยู่
ระหว่างการเจรจากับผู้ซือทีมีศกั ยภาพ เพือจะจําหน่ายสินทรัพย์ทีเกียวข้ องกับ MBF complex ต่อไป
ราคาขายเฉลียในปี ทีผ่านมาอยู่ทีประมาณ 15,000 บาท/ตัน ในส่วนของต้ น ทุน ด้ านพลังงาน ทางรั ฐบาลได้ มี
การรณรงค์ให้ บริ ษัททีมีการใช้ ปริ มาณพลังงานในการผลิตสูง ให้ ทําการผลิตในช่วงกลางคืน ราคาค่าพลังงานไฟฟ้าที ใช้
ในการผลิตในช่วงกลางคืน และวัน หยุดสุดสัปดาห์ นันถูกกว่าเวลาทําการปกติถึง 30% บริ ษัท จึงเลือกทีจะผลิตในเวลา
กลางคืนและวันหยุดสุดสัป ดาห์ เพือช่วยในการประหยัด ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน หากในช่วงที ปริ ม าณความต้ องการใช้
เหล็กเพิมสูงขึน บวกกับ ราคาเหล็กแท่งของโลกทีสูงขึน ทางบริษัทก็จะพิจารณาดําเนินการผลิตในช่วงกลางวันด้ วย
3. นายภาษรรณ พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ตังข้ อซักถามเรื องการบัน ทึกรายงานการประชุม ว่า
คําถามทีได้ ถามในการประชุมสามัญประจําปี ครังก่อน ไม่ได้ รับ การบันทึกอย่างถูกต้ อง และผู้ถือหุ้นได้ อ้างถึงการชําระเงิน
ทีเกียวข้ องกับ คดีทางกฎหมายของผู้บ ริ หารของบริษัท และถามถึงมุมมองของคณะกรรมการในเรื องเดียวกัน นอกจากนี
ผู้ถอื หุ้นได้ กล่าวเพิมเติมอีกว่า บริ ษัท ได้ จ่ายค่าปรั บ เล็กน้ อยในการไม่ป ฏิบ ัติตามข้ อกํา หนดเกียวกับ การประกัน สังคม
ผู้ถอื หุ้นกล่าวว่าข้ อมูลทีกล่าวถึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้ เกิดความโปร่ งใสในการดําเนินงานของบริ ษัท
ประธานได้ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที ได้ ห ยิบ ยกประเด็น นี ขึนมาพร้ อมข้ อเสนอแนะ ข้ อเท็ จจริ งทีว่าในการ
ประชุมนีเปิ ดกว้ างให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านสามารถตังคําถาม และหยิบ ยกประเด็นต่างๆ ขึนมาได้ เป็ นข้ อพิสจู น์ อย่างดีว่าบริ ษัท
มีความโปร่ งใสในการให้ ชีแจงข้ อมูล ตามทีคณะกรรมการได้ ชีแจงไว้ ตังแต่ปี ที แล้ วว่ากรรมการได้ ทํ าตามกฏหมายของ
ประเทศทุก ประการ และได้ ดําเนิ นการตามคําตัดสินของศาล และได้ นํ าเสนอข้ อมูลสําคัญที เพียงพอต่อ ผู้ถือหุ้ นแล้ ว
ในส่วนของการชําระเงินเงินนัน เป็ นไปตามคําแนะนําของศาลเพือช่วยดูแลค่าใช้ จ่ายบางอย่าง ซึงบริ ษัท ได้ ดําเนินการ
เรี ยบร้ อยแล้วภายใต้ คาํ แนะนําของศาล โดยทีไม่มีความจําเป็ นทีจะต้ องลงไปในรายละเอียดเนืองจากคดีตกลงกัน ได้ และ
จบไปตามคําตัดสินของศาลแล้ว
จากนันผู้ถอื หุ้นขอให้ นายมาริ ษ สมารั ม ภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ตอบคําถาม นายมาริ ษชีแจงว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบ ตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และชีแจงว่าฝ่ ายจัดการของบริ ษัท ได้ ปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์
ในการจัดการกับสิงทีจําเป็ นต่างๆ เพือให้ บริ ษัทสามารถดําเนินกิจการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ
ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ
มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
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วาระที 3 : พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีน าคม 2560
ประธานกรรมการเสนอให้ ทีประชุมพิจารณางบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ซึงคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็นว่างบการเงิน ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับ รองจากผู้สอบบัญ ชีของบริ ษั ท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วนัน ได้ แสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559- 2560 ของบริ ษัท ซึงสรุ ป สาระสําคัญได้ ดงั นี
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

12,937
4,172
8,765
19,755
214

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

0.03

ล้ านบาท

มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงคํ
ั าถาม พร้ อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ ชีแจง ซึงสรุ ป ได้ ดงั นี
1.
นายสถาพร ผังนิ รัน ดร์ ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเองอ้ า งอิ ง ถึง รายงานผู้สอบบัญ ชีห น้ า 69 ในรายงาน
ประจํา ปี ภาษาไทย ย่อหน้ าที 2 เที ยบกับ หน้ า 68 ในภาษาอังกฤษ ย่อ หน้ าที 4 การเขียนรายงานซึงใช้ คําทีไม่ ชดั เจน
อาจทําให้ เข้ าใจความหมายทีผิดไป จึงขอให้ มีการระบุข้อความทีให้ ความชัดเจนมากกว่านี
2.
นายฤทธิ ชยั หยิบ เจริ ญพร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ขอย้ อนกลับไปถามเกียวเนืองกับ วาระที 2 ที ว่ า
ประเทศจีน ลดกําลังการผลิตซึงกระตุ้น ให้ ราคาเหล็กสูงขึน อีกทังต้ นทุนเศษเหล็กทีคิดเป็ นกว่า 70% ของต้ น ทุนการ
ผลิตทังหมดนัน ผู้ถือหุ้น ได้ แ จ้ งเพิมเติ มได้ รับ ข้ อมูลจากในข่าวเรื อง Mega Project ของรั ฐบาล จะทํ าให้ เพิมความ
ต้ อ งการในการใช้ เหล็ก หรื อ ไม่ บริ ษั ท จะสามารถแข่ ง ขัน กั บ ผู้ ซื อเศษเหล็ก รายอื นได้ อ ย่ า งไร จากนั นผู้ ถื อ หุ้ น
ได้
อ้ างถึงวาระที 3 ขอให้ กรรมการชีแจงเพิมเติมเกียวกับ ภาระผูกพันของบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสําหรั บ คําถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมกล่าวตอบว่า Mega
Project ในประเทศไทยกําลังดําเนินไปได้ ด้วยดี ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เ หล็กเพิมขึน สืบ เนื องจาก ในประเทศไทยจะ
ผลิตเหล็กด้ วยการใช้ เศษเหล็กภายในประเทศ ซึงหมายถึงความต้ องการใช้ เศษเหล็กที สูงขึนตามเช่นกัน บริ ษั ท จึงต้ อง
มันใจว่ าราคาซื อเศษเหล็ก ที บริ ษั ท ซื อจะไม่ ส ูง ไปกว่ า ราคาทีคู่แข่ ง ซื อ ราคาเศษเหล็ก อาจมี การเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา แต่ตราบใดทีบริ ษั ท สามารถปรั บ ราคาสินค้ าสําเร็ จรู ป ตามได้ ก็จะไม่ สง่ ผลต่อบริ ษัท บริ ษัท ริ เริ มโครงการ
“แผนงานสร้ างความเป็ นเลิ ศทางด้ านจัด หา” เพื อทํ า ให้ การจั ด การต้ น ทุน เศษเหล็ก ของบริ ษั ท มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทได้ พฒ
ั นาการใช้ เ ศษเหล็กเกรดต่างๆ กัน เพือเป็ นทางเลือกในการปรั บ ปรุ งต้ นทุน การผลิต
อีกทัง บริ ษัทยังได้ บริ หารจัดการให้ โรงงานมีความยืดหยุ่น เพียงพอ ในกรณีทีราคาเศษเหล็กเพิมขึนสูง มากและบริ ษัท
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สามารถจัดหาเหล็ก แท่ ง ที มี ราคาถูก กว่า ได้ กระบวนการผลิตมี ความยื ด หยุ่น เพี ยงพอที จะปรั บ มาใช้ เ หล็ก แท่ ง ใน
การผลิตแทน โดยรวมแล้ ว บริ ษัท ใช้ แนวทาง Value in Use เพือพิจารณาว่าบริ ษัท จะสามารถลดราคาเศษเหล็กและ
เหล็กแท่งได้ อย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ขอให้ นายสุรพล ลิมพานิช ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี อธิ บ ายในส่วนของภาระผูก พัน
ของบริ ษัท โดยชีแจงว่าภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึนในปี 2550-2551 ซึงตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร บริ ษัทต้ องชําระ
ค่าภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลในรอบครึ งปี โดยคํานวณจากประมาณการกําไรสุทธิของทังปี โดยจะมีค่าปรับ หากกําไรสุทธิต่อปี
ทีเกิดขึนจริ งสูงเกินกว่าทีประมาณการ 25% บริ ษัท ชํา ระภาษี รายได้ ครึ งปี ไว้ โ ดยใช้ ประมาณรายได้ ของบริ ษั ททีมี ใ น
ช่วงกลางปี แต่ในช่วงครึงหลังของปี งบการเงิน สภาวะของตลาดมีการเปลียนแปลงดีขึนอย่างมี นัยสําคัญ ส่งผลให้ กําไร
สุท ธิของบริ ษัท ทังปี ดีขึ นกว่าประมาณการไว้ และสูงกว่าเกณฑ์ ที กฎหมายกําหนด แต่บ ริ ษัทเชือว่าจะสามารถชีแจง
เหตุผลของผลต่างดังกล่าวได้ และไม่ จําเป็ นต้ องจ่ายค่ าปรั บ และเงิน เพิ ม ทังนี กรณีดงั กล่าวได้ รับ การพิ จารณาและ
ให้ ความเห็นโดยทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทด้ วย
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น รั บ ทราบว่า ในวาระการประชุม นี
เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับ อนุม ัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที มาประชุม และมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,475,554,337
6,470,920,837
215,500
4,418,000

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

99.9284%
0.0033%
0.0682%

หมายเหตุ : ในขณะทีที ประชุมกําลังพิจารณาวาระนี มี ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมื อเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 3,014,686 หุ้น
วาระที 4 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559–2560 และการงดจ่ ายเงิน ปั นผล
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึงกําหนดให้ ทีประชุม
ผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และข้ อ 46 ทีกําหนดให้ บ ริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ป ระจําปี
ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทได้ กาํ หนดไว้ ว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั น ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึงจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
ที จะไม่ ทํ า ให้ มี ผ ลกระท บต่ อ การดํ า เนิ น งานปกติ ข องบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ปั จจั ย ดัง กล่ า วประกอบด้ วย
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าทีทีต้ องชําระหนีของบริ ษัทให้ เสร็ จสิน
ตามสัญ ญาการปรับ โครงสร้ างหนี และสัญญากู้ยืม ใดๆ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ การบริ ห ารงานของบริ ษ ั ท
โดยการคํานึง ถึงผลประโยชน์สงู สุด ในระยะยาวของผู้ถือ หุ้น เป็ นหลักสํา คัญ แต่ ทังนี จะต้ องได้ รับความเห็ น ชอบและ
การอนุมัตจิ ากคณะกรรมการและ/หรือทีประชุมผู้ถอื หุ้น
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงิน รวม ประจําปี 2559-2560 บริ ษั ทมี กําไรสุทธิ จํานวน 214
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน (3,035) ล้ านบาท ผลการดําเนิน งานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริ ษัทมีกําไรสุทธิจาํ นวน 528 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,427 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจ ารณาอนุ มัติ การจัดสรรเงิน กํา ไรสํา หรั บ ปี 2560 ไว้ เ ป็ นทุน สํารองตามกฎหมายจํา นวน 26.39
ล้านบาท สําหรับ การจ่ายเงินปั นผล หลังจากพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ซึงเกียวเนืองกับการดําเนินงานของบริ ษัท งบการเงิน
รวมถึงค่าใช้ จา่ ยทีจําเป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะและตังข้ อสอบถาม ดังนี
1.
นายสถาพร ผัง นิ รัน ดร์ ผู้ถื อหุ้น มาด้ วยตนเอง แจ้ งว่ าเห็ น ด้ ว ยกับ วาระนี อย่างไรก็ต าม ผู้ถือหุ้ น
มีป ระเด็นทีขอหยิบ ยกขึนมาว่า TSTH ไม่ ได้ จ่ายเงินปั นผลมาหลายปี แล้ ว บริ ษั ทมี แผนการอย่างไรในการจัดการกับ
ผลขาดทุนสะสม เพราะหากสามารถทําได้ จะช่วยทําให้ บ ริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม
กรรมการว่ามีข้อชีแนะในเรื องนีอย่างไร
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะดังกล่าว บริ ษัท ตระหนักและเข้ าใจเป็ น
อย่างดีและซาบซึงในความห่ วงใยในเรื องที บริ ษัท ไม่สามารถจ่ายปั นผลให้ ได้ แม้ ว่านโยบายของบริ ษัท จะพิจ ารณาที
งบการเงินรวมเป็ นหลัก แต่สงที
ิ คณะกรรมการพิจารณาจะขึนอยูก่ บั สภาพธุรกิจและความต้ องการในอนาคต กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ชแจงว่
ี าการงดจ่ายเงินปั นผลไม่ได้ เกิดจากการปฏิบ ตั ิตามนโยบาย แต่เ กิดจากการพิจารณาเงือนไขสภาพ
ของสภาพธุรกิจมากกว่า กรรมการผู้จดั การใหญ่มีความยินดีที จะรายงานว่า บริ ษัท สามารถลดหนี ระยะยาวได้ สาํ เร็ จ
ซึงเป็ นการลดภาระออกจากระบบของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม สภาพของตลาดเหล็กยังคงผันผวน หากแผนการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพืนฐานของรัฐบาลยังดําเนินต่อไป ผลประกอบการของบริ ษัทก็จะดีขึนเช่นกัน
นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กล่าวเสริ มว่าการจ่ายเงินปันผลเป็ นหัวข้ อสําคัญทีสุดทีคณะกรรมการได้
ปรึ กษาหารื อกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2.
นายศักดิ ชัย สกุล ศรี ม นตรี ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามว่า หาก TSTH มี ก ารจ่ายปั น ผล
จะพิจารณาจ่ายจากงบการเงินรวมหรื อไม่
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กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิ บ ายว่านโยบายการจ่ ายเงินปั น ผลในปั จจุบ ัน ของบริ ษัท พิจารณาจากกําไรจาก
งบการเงินรวม และตอบคําถามดังกล่าวว่า การจ่ายกําไรหรื อเงินปั นผลจ่ายขึนอยู่ก ับกําไรของงบการเงินรวม ไม่ ใช่จาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงเป็ นนโยบายทีบริ ษัทใช้ มาหลายปี แล้ว
3.
นายสมชัย สุชาติเจริ ญยิง ผู้ถอื หุ้นรั บ มอบฉัน ทะ กล่าวแสดงความยินดี ต่อคณะกรรมการที อุทิศตน
ทํางานจนทําให้ บริ ษัทมีกําไรที เพิมขึน จากนันผู้ถือหุ้นกล่าวว่าความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทุกท่า นคือการได้ เงิน ปั นผล
ดังนัน จึงขอให้ คณะกรรมการหรื อคณะผู้บ ริ ห ารร่ วมแบ่งปั น กลยุทธ์ ห รื อความคิดเห็ นต่อครึ งปี หลังของปี 2560 จนถึง
ครึงปี แรกของปี 2561 หากประเทศจีนกลับ มาอีกครั งและทําการทุ่มตลาดอีก จะส่งผลต่อธุรกิจของบริ ษั ท หรื อไม่ และ
ในแง่ของความต้ องการใช้ เหล็กของโลก จะมีการขยายตัวหรื อไม่
ประธานกรรมการชีแจงว่าในเรื องของการจ่ายปั นผล ทังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอิสระได้ อธิ บ าย
ให้ ท่านผู้ถอื หุ้นทราบแล้ ว ความตังใจของบริ ษัทอย่างชัดเจนคือการให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทได้ ผ่านช่วงเวลาที
ท้ าทายแล้ว โดยในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา บริษัทเหล็กส่วนใหญ่ในโลกไม่สามารถทํากําไร แต่บ ริ ษัทกลับสามารถสร้ างกําไรได้
ทังนี ประธานได้ กล่าวยกย่องชมเชยแก่คณะผู้บ ริ หารในความพยามยามและทุ่ม เทในครังนี ทังนี บริ ษั ทยังคงมีงาน
อีกมากทีจะต้ องทํา สําหรับ ตลาดโลก มีความกังวลเกียวกับ ประเทศจีน แต่จากการสังเกตุในรอบ12 เดือนทีผ่านมานัน
เศรษฐกิจของจีนกระเตืองขึนมาเล็กน้ อยมากกว่าทีได้ คาดการณ์ไว้ แต่การส่งออกของจีนลดลง ในช่วง 5 เดือนแรกของปี
ปริ มาณการใช้ เหล็กของจีนเพิมขึน 9% ในขณะทีกําลังการผลิตเหล็กเพิมขึนเพียง 4% ณ ปั จจุบ ัน การส่งออกจากจีน
มีเพียง 70-80 ล้ านตัน ซึงเป็ นจํานวนทีใกล้ เคียงกับ ในอดีต และยังคงถือว่าเป็ นตัวเลขทีตําเมือเที ยบกับ 2 ปี ก่อน
หากมีการเติบ โตอยู่ในระดับนี ตลาดเหล็กมี แนวโน้ มทีจะคงทีในช่วงครึ งปี หลังของปี 2560 จนถึง 2561 อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทจะทํากําไรได้ หรื อไม่ ขึนอยูก่ บั ราคาของเศษเหล็กอีกด้ วย
4.
นางสาวศิริ พร ศิริไพบู ล ย์ ผู้ถือหุ้น มาด้ วยตนเอง กล่า วชืนชมความมานะของคณะกรรมการและ
คณะผู้บ ริ ห ารที ดูแลบริ ษัท เป็ นอย่างดีม าโดยตลอด ผู้ถื อหุ้นได้ แสดงความคิ ดเห็ นว่า หากบริ ษั ท มี การจ่ายเงิน ปั นผล
ให้ ผู้ถอื หุ้นก็จะช่วยสร้ างภาพลักษณ์ทีดีต่อผู้ถือหุ้นได้
5.
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ แจ้ งชือ) ยกตัวอย่า งอัตราการเติบ โตของบริ ษัท เหล็กอืนๆ ทีประสบปั ญหาเดียวกับ
บริ ษั ท ในเรื องที มี ก ารทุ่ม ตลาดจากประเทศจี น ผู้ถื อ หุ้ นแสดงความเห็ น ว่ า มี ค วามมันใจในคณะกรรมการและ
คณะผู้บริ หารของบริ ษัท และยังเสริ มว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะรู้ สกึ ยินดียิงขึนหากบริ ษัทจะจ่ายปั นผลให้ ได้ แม้ เพียงเล็กน้ อย
ประธานกรรมการได้ ก ล่า วขอบคุณท่ า นผู้ถือ หุ้ นสํา หรั บ ข้ อคิดเห็ น และความมันใจที มี ให้ ต่อ บริ ษั ท และ
คณะ ผู้ทํางาน ทังนี คณะกรรมการและคณะผู้บริ หารมองว่าบริ ษัทเป็ นบริ ษัทในประเทศไทยทีมีความแข็งแกร่ งอย่าง
ชัดเจน เมือบริษัทประสบกับปั ญหา คณะทํางานมีแข็งแกร่ งมากพอทีจะจัดการกับ ความท้ าทายได้
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไร
ประจําปี 2559-2560 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้
ผู้ถอื หุ้น รับ ทราบว่าในวาระการประชุม นี เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับ อนุม ัติจ ากผู้ถ ือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมาก
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท ี ประชุ ม ที ประชุม มี มติ อนุมั ติจัดสรรกําไรประจํ าปี 2559-2560 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,476,011,939
6,475,955,539
56,400
0

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

99.9991
0.0009
0.0000

หมายเหตุ : ในขณะทีที ประชุมกําลังพิจารณาวาระนี มี ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 457,602 หุ้น
วาระที 5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุม ทราบว่า เพื อให้ เ ป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 19 ซึงกําหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครังในอัตราหนึงในสาม (หรื อใกล้ เ คียง
กันกับ หนึงในสาม) ของจํานวนกรรมการทังหมด โดยกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับ ตําแหน่ง
กรรมการอีกก็ได้ ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้ แก่
1) นายรังกะนาร์ ท รากุป ะติ เราว์

กรรมการบริษทั
กรรมการคณะจัดการ

2) นายปิ ยุช กุปต้ า

กรรมการบริ ษทั
กรรมการคณะจัดการ

3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษทั
กรรมการคณะจัดการ

ในการสรรหาบุคคลทีจะดํา รงตํา แหน่ งกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิจ ารณา
ผลตอบแทนได้ พจิ ารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ใ ห้ ความเห็นชอบ
ตามรายละเอีย ดทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม ลํา ดับ ที 3 ซึงได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ื อหุ้ น พร้ อมกับ หนัง สือ
นั ด ป ร ะชุ ม ฉบั บ นี และมี ค วาม เห็ น ว่ า กร รม การ ที ต้ อ งอ อกจากตํ า แ ห น่ ง ตาม วาระทั ง 3 คน ได้ แก่
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1) นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์ 2) นายปิ ยุช กุปต้ า และ 3) นายราจีฟ มังกัล เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจ อืนๆ ทีหลากหลาย มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกียวกับ การกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับ ทรั พย์ ซึงได้ กระทํา โดยทุจริ ต และ
การทํารายการ ทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ทัง 3 คน ได้ แก่ 1) นายรั งกะนาร์ ท รากุป ะติ เราว์ 2) นายปิ ยุช กุปต้ า และ 3) นายราจีฟ มังกัล กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยอืนต่อไปอีกวาระหนึ ง ตามที ได้ ผ่า นการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมี รายละเอียดประวัติของกรรมการที ได้ รับการเสนอชื อ ปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3
ประธานกรรมการได้ เสนอให้ ทีประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุ คคล ทังนี เพือให้ เ ป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ซึงทีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชือ) ได้ เสนอแนะว่าตามธรรมเนียมปฏิบ ัตขิ องไทย กรรมการที ได้ รั บ เลือกให้ ออกตามวาระนัน
สมควรที จะออกจากห้ องประชุม ในช่วงที มี ว าระของตนเอง จากนันผู้ถื อหุ้น ได้ เ สนอแนะให้ มี การแสดงรู ป ภาพของ
กรรมการทีได้ รับเลือกให้ ออกตามวาระบนจอแสดงผล เพือทีผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้ สามารถเห็นและจํากรรมการได้
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถอื หุ้นสําหรับ คําแนะนํา และกล่าวชีแจงอย่างสุภาพว่าข้ อมูลและประวัติ
ของกรรมการที ได้ รับ เลือกนันได้ เปิ ดเผยอยู่ในทังหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําปี แล้ ว หลังจากนั น ประธาน
กรรมการได้ ขอให้ กรรมการผู้ทีต้ องออกตามวาระยืนขึนในขณะทีประธานแนะนําชือแต่ละท่าน
เมื อไม่มี ผ้ ถู ื อหุ้น สอบถามเรื องใดเพิมเติม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติ เลือ กกรรมการ
เป็ นรายบุ คคล โดยใช้ คะแนนเสียงตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุ้นทีถืออยู่ท ังหมด ซึงจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที
16 ประจําปี 2560 เป็ นรายบุคคล และให้ ดํารงตําแหน่งเดิม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีส ิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
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1. นายรังกะนาร์ ท รากุ ปะติ เราว์
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น
จํานวน 6,473,861,439 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
56,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
2,109,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9666
0.0009
0.0326

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น
จํานวน 6,473,275,439 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
642,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
2,109,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9575
0.0099
0.0326

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น
จํานวน 6,475,861,439 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
56,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน
109,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9974
0.0009
0.0017

2. นายปิ ยุช กุปต้ า
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. นายราจีฟ มังกัล
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ : ในขณะทีที ประชุมกําลังพิจารณาวาระนี มี ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 15,000 หุ้น
วาระที 6 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจําปี 2560-2561
ประธานกรรมการแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึงกําหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามทีทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการได้ พิจ ารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560-2561 (1 เมษายน
2560 - 31 มีนาคม 2561) ตามทีได้ ผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ในอัตราเท่ากับปี ทีผ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบียประชุมทีจ่ายให้ เฉพาะครั งที กรรมการ
เข้ าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยูใ่ นหนังสือนัดประชุมหน้ า 6 และตารางด้ านล่าง
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คณะกรรมการบริ ษทั

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

เบียประชุม
(บาทต่อครัง)
42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500

กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานเพือให้ ผ้ ถู อื หุ้นทราบว่าไม่ได้ มีการเปลียนแปลงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตังแต่ปี 2555 โดยกรรมการสมัครใจลดค่าตอบแทนลง 30% จากปี ก่อน นอกจากนี ตามนโยบายของบริ ษัท แม่ ผู้ได้ รับ
การแต่งตังจากบริ ษัทแม่เพือทําหน้ าทีคณะกรรมการของบริ ษัทจะไม่รับเบียประชุมหรือค่าตอบแทนใด ๆ โดยมี ผลตังแต่
วันที 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป รายละเอียดปรากฏในหน้ า 35 ของรายงานประจําปี ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทังนี ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายของบริ ษัทลดลงเล็กน้ อย
คําถามทีสําคัญและข้ อเสนอแนะสามารถสรุป ได้ดงั นี
1.
ผู้ถือหุ้น (ไม่ แ จ้ งชือ) ถามถึงความถีในการประชุมของคณะกรรมการ นอกจากนี ผู้ถือหุ้น ยังแสดง
ความเห็ นว่ าตัว เลขค่า ตอบแทนจะสูงเกิน ไปหากบริ ษัทมี การประชุม ทุกเดือน หากค่าตอบแทนมี จํานวนสูงขนาดนี
มีความเป็ นไปได้ ห รื อไม่ ทีจะสามารถจ่ายปั น ผลให้ ผ้ ถู ือหุ้ นได้ แม้ เป็ นจํ านวนเล็กน้ อยก็ยังพอช่วยให้ ภาพลักษณ์ของ
บริ ษัทดูดขี ึนมาได้ นอกจากนี ผู้ถอื หุ้นได้ มีข้อคิดเห็นเกียวกับ จอแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ ว่าอยากให้ แสดงตัวเลข
ของผู้ทีไม่ได้ ลงคะแนนเสียงด้ วย เพือเป็ นการช่วยพัฒนาในเรืองความโปร่ งใสของบริ ษัท
นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระได้ ตอบข้ อซักถามดังกล่าวว่าโดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะมีการ
ประชุมกันทุกไตรมาส หรือปี ละ 4 ครัง แต่โดยรวมมีการประชุมทังหมด 5-6 ครังต่อปี เมือรวมการประชุมก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เข้ าไปด้ วย กรรมการอิสระยังอธิบายเพิมเติมว่าหัวข้ อเรืองค่าตอบแทนนีได้ ถกู หยิบยกขึนมาทุกปี
ในการประชุม AGM และเข้ าใจผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างดีในเรื องการจ่ายเงิน ปั นผล อย่างไรก็ตาม ขอให้ ม องในมุมของการ
พัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเป็ นสําคัญด้ วย
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กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานเพิมเติมว่าในช่วงระหว่างปี ทางบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมในเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา
ค่าตอบแทนกรรมการในประเทศไทย จัดขึนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการ
โดยรวมทังหมดของบริ ษัทตํากว่าเกณฑ์ค่าตอบแทนเฉลียของกรรมการในประเทศไทย
นายศักดิ ชัย สกุล ศรี ม นตรี ผู้ถื อหุ้น มาด้ ว ยตนเอง แสดงข้ อคิด เห็น ว่า เห็ นด้ วยกับ จํานวนเบี ยประชุม และ
ต้ องการทราบว่ามีค่าตอบแทนอย่างอืนให้ แก่กรรมการทีมาจากอินเดียในรู ป แบบอืนอีกหรื อไม่ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางมาประชุมในประเทศไทย นอกจากนี ผู้ถอื หุ้นได้ กล่าวชืนชมที มีการเลือนการจัดการประชุมเร็ วขึนมาถึง 15 วัน
และสถานทีในการจัดการประชุมในปี นีเป็ น ทีน่าประทับใจ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ตอบข้ อซักถามข้ างต้ น ในเรื องของค่าตัวเครื องบิน และค่าที พักนันทางบริ ษัท ไม่ได้
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยให้ โดยตัว เลขทีแสดงข้ างต้ นนี เป็ นตัวเลขเต็มจํานวนทีจ่ายต่อครั งทีมาประชุม และตามทีกล่าวไว้
ข้ างต้ นแล้วว่ากรรมการทีมาจากอินเดียไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ เลย ซึงรายละเอียดได้ เปิ ดเผยไว้ ในหน้ า 35 ของรายงาน
ประจําปี
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ที ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ให้ ก ับกรรมการ ประจําปี 2560-2561 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น รั บ ทราบว่า ในวาระการ
ประชุมนีจะต้ องได้ รับ การอนุม ัตจิ ากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท ีประชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้ กับ กรรมการ ประจําปี 2560-2561 ตามทีคณะกรรมการ
เสนอจนกว่าที ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติ เป็ นอืน ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ อ ยกว่ าสองในสามของจํ านวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทังนี เนืองจากวาระนี เป็ นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทีมี สถานะเป็ น
กรรมการของบริ ษัททีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จะไม่นับ เสียงในการลงคะแนนเสียง
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น
จํานวน 6,473,831,539 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9660
จํานวน
56,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0009
จํานวน
2,148,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0332

หมายเหตุ: ในขณะทีทีประชุมกําลังพิจารณาวาระนี มีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริ มเปิ ดประชุม
จํานวน 9,000 หุ้น
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วาระที 7: พิจารณาอนุ มัตกิ ารแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560-2561
ประธานกรรมการขอให้ นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการประชุมในวาระนี
นายมาริ ษ สมารัมภ์ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 40 ซึ งกํา หนดให้
ที ประชุม ผู้ถื อหุ้น สามัญ ประจํา ปี เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ทุกปี
โดยในการแต่ งตั งผู้ส อบบัญ ชี จะแต่ ง ตังผู้ สอบบั ญ ชีค นเดิ ม อี กก็ ไ ด้ ทังนี มี เ งื อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการหมุน เวียนผู้สอบบัญชีทีลงลายมือชือรั บ รองงบการเงิน
ทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอืนในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการได้ พิจ ารณาความเห็ นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม สามัญ
ผู้ถอื หุ้นแต่งตังนายชูพงษ์ สุรชูติกาล (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที 4325) หรื อ นายมนูญ มนูสขุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที 4292) หรื อ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที 4800) แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด (DTTJ) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําไตรมาสที 1 ปี 2560–2561 (1 เมษายน – 30 มิถุน ายน
2560) ทังนี นางสาวธนาวรรณ อนุรัต น์ บ ดี (ผู้สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญาตเลขที 3440) เป็ นผู้ลงลายมื อ ชื อในงบการเงิ น
ของบริ ษัทมาเป็ นเวลา 5 ปี แล้ ว จึงไม่สามารถลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทได้ อกี ทาง DTTJ ได้ แจ้งกับทางบริ ษัท
เห็นควรให้ นายชูพงษ์ สุรชูตกิ าล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4325) ทําหน้ าทีนีแทนในไตรมาสที 1
เพือให้ สอดคล้ องกับ ระเบี ยบของอินเดียในเรื องบริ ษัททีจดทะเบียน บริ ษัททีไม่ จดทะเบี ยน และบริ ษัทเอกชน
บางประเภท ไม่สามารถแต่งตังผู้สอบบัญชีรายเดิมเกินสองวาระ วาระละห้ าปี ติดต่อกัน และเพือให้ สอดคล้ องกับ การกํากับ
ดูแลกิจการในเรื องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและจากการประเมินและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุมเมื อ
วันที 23 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตังบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ สเฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยสําหรับไตรมาสที 2-4 ปี 2560-2561 (1 กรกฎาคม 2560
– 31 มี นาคม 2561) คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นแต่ งตัง นางสาววราภรณ์
วรธิ ติกุล (ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญาตเลขที 4474) หรื อ นายวิ เชี ยร กิ งมนตรี (ผู้สอบบั ญชี รั บ อนุญาตเลขที 3977) หรื อ
นางสาวสุขุม าภรณ์ วงศ์ อริ ยาพร (ผู้สอบบัญชีรั บอนุญาต เลขที 4843) บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ สเฮาส์คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส
จํากัด (PwC) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําไตรมาสที 2-4 ปี 2560–2561 (1 กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ทังนี นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474) จะเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงิน ของบริ ษัท
ในไตรมาสที 2 ไตรมาสที 3 และงบการเงินประจําปี 2560-2561
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อยในไตรมาส
ที 1 ปี 2560-2561 เป็ นจํานวนเงิน 945,000 บาท ซึงเป็ นอัตราทีเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําไตรมาสที 1 ปี 2559-2560 โดยมี
รายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้ านล่าง ดังนี

หน้า 15 จาก 19

ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)
จํานวนรวมทังสิน

ไตรมาส 1 ปี 2560-2561
(ปี ทีเสนอ)
480,000 บาท
465,000 บาท
945,000 บาท

ไตรมาส 1 ปี 2559-2560
(ปี ทีผ่ านมา)
480,000 บาท
465,000 บาท
945,000 บาท

และนอกจากนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทประชุ
ี มสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยในไตรมาสที 2-4 ปี 2560-2561 เป็ นจํานวนเงิน 3,528,757 บาท ซึงเป็ นอัตราทีตํากว่าค่าสอบบัญชีสาํ หรับ ไตรมาส 2-4
ของปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้ านล่าง ดังนี
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)
จํานวนรวมทังสิน

ไตรมาส 2-4 ปี 2560-2561
(ปี ทีเสนอ-PwC)
2,017,832 บาท
1,510,925 บาท
3,528,757 บาท

ไตรมาส 2-4 ปี 2559-2560
(ปี ทีผ่ านมา)
2,839,000 บาท
1,958,000 บาท
4,797,000 บาท

นายศักดิ ชัย สกุล ศรี ม นตรี ผู้ถื อหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามถึ งส่วนต่ างค่าสอบบัญชี ของทังสองบริ ษัท จาก
ความเข้ าใจของผู้ถือหุ้นเอง ค่าสอบบัญชีของ PwC ดูแล้ วเหมื อนจะสูงกว่า DTTJ และอยากสอบถามเพิมเติมว่าการเลือก
ผู้สอบบัญชีรายใหม่มาจากการตัดสินใจของบริ ษัทแม่ใช่หรื อไม่
นายมาริ ษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายว่าบริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยหลักของบริ ษัท ทาทา สตีล
อิ น เดี ย และเป็ นแนวปฏิ บั ติป กติ สํ าหรั บ บริ ษั ท ที มี บ ริ ษั ทในกลุ่ม อยู่ทั วโลก ควรมี ผ้ ู ตรวจสอบรายเดี ยวกับ บริ ษั ทแม่
เพือหลีกเลียงปั ญหาทีจะเกิดจากการตรวจสอบ และอธิบายเพิมเติมว่าเหตุผลในการเปลียนผู้สอบบัญชีเป็ นไปตามข้ อบังคับ
ตามกฎหมายของอิน เดีย ซึ งบริ ษั ท DTTJ เข้ าเงือนไขทีจะต้ องมีการเปลียนตามกฏหมายดัง กล่าว และไม่ สามารถเป็ น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้ อีก PWC จึงได้ ถกู เลือกมาเป็ นผู้ตรวจสอบรายใหม่ โดยมี เกณฑ์ การคัดเลือกและการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
ประธานได้ อธิบายเพิมเติม มีการแยกค่าตรวจสอบสําหรับการตรวจสอบประจําปี จากการตรวจสอบประจําไตรมาส
ซึงควรพิจารณาอยู่ด้วยกัน การต่อรองค่าสอบบัญชีของทังกลุ่มกับ PWC ทําโดยทาทา สตีล อินเดีย โดยค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัททังปี จะตํากว่าปี ก่อน 22%
นายศักดิ ชัย สกุลศรี มนตรี จึงเสนอแนะให้ มีการทําตารางเปรี ยบเที ยบแนบไว้ ในหนังสือเชิญประชุมด้ วย เพือให้
ผู้ถอื หุ้นเข้ าใจได้ มากขึน ซึงได้ มีการแสดงทีจอแสดงผลเป็ นภาษาไทยและอธิบายให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับทราบ
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560-2561 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับ ทราบว่าในวาระ
การประชุมนีเป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ท ี ประชุ ม ที ประชุม มี มติ อนุ มั ติแ ต่ง ตังผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดค่า สอบบั ญชี ประจํ า ปี 2560-2561
ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถ ือ หุ้ น ที มาประชุม และมี ส ทิ ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ตามที คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น
จํานวน 6,469,461,539 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.8985
จํานวน
4,474,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0691
จํานวน
2,100,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0324

วาระที : เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถอื หุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรืองอืนๆ สรุ ป ดังนี
1.

นายพิชยั เฟื องฟูตระกูล แจ้ งความประสงค์ให้ ทางบริ ษัทพาผู้ถอื หุ้นไปเยียมชมโรงงาน

กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสําหรับ ข้ อเสนอแนะ โดยทางบริ ษัท ยิน ดีต้อนรั บ ผู้ถือ หุ้น
อยูเ่ สมอ เมือปี ทีผ่านมาทางบริ ษัทก็ได้ มีการพาผู้ถือหุ้นเป็ นจํานวน 40 ท่าน ไปเข้ าเยียมชมโรงงาน หากผู้ถือหุ้นที มาเข้ า
ร่ วมประชุมในวันนีท่านใดมีความประสงค์ทีจะไปเยียมชมโรงงาน สามารถเขียนชือและข้ อมูลติดต่อกลับ ใส่กระดาษและ
ส่งให้ พนักงานของบริ ษัทรับเรื องไว้ ได้
2.
นายเกษม อาคเนย์สุว รรณ ผู้ถื อหุ้น มาด้ ว ยตนเอง กล่าวว่าเมือตอนปิ ดงบการเงิ น ในปี ที ผ่านมา
ทางกรรมการผู้จัด การใหญ่ไ ด้ มี การให้ สัม ภาษณ์ ว่ากํ าลัง การผลิตของปี นี จะเพิมสูง ขึ น จึง อยากสอบถามว่าในปี นี
แผนทีวางไว้ สาํ เร็ จลุลว่ งหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ตอบข้ อซักถามว่าบริ ษัทมีการจัดทําแผนการดําเนิ น งานประจําปี ซึงได้ รับ การอนุม ัติ
จากคณะกรรมการไปตอนก่อนเริ มปี การเงินนี สําหรับในปี 2560 ทางบริษัทได้ บ รรลุแผนการดําเนินงานทีวางไว้
3.

นายฤทธิ ชยั หยิบ เจริ ญ พร ผู้ถือหุ้น มาด้ ว ยตนเอง สอบถามความเห็น ของคณะกรรมการต่อธุรกิจ

เนืองจากในปั จจุบ นั สถานการณ์โดยรวมบ่งชีว่าความต้ องการเหล็กในไทยมีแนวโน้ มทีจะเพิมขึน อีกทังภาคการส่งออก
ของจีน ยังลดลงซึงเป็ นผลมาจากรั ฐบาลไทยมี ม าตรการในเรื องการตอบโต้ ก ารทุ่ ม ตลาดของจีน ในกรณี ที อุป ทาน
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จากประเทศอืนๆ ลดลง และทุกคนเพิมกําลังการผลิต จะทําให้ ความต้ องการวัตถุดิบ เพิมขึน จะทําให้ ราคาเศษเหล็ก
เพิมขึนหรือไม่ อยากทราบมุมมองของประธานต่อธุรกิจเหล็กในส่วนนี
ประธานได้ แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนีว่า ราคาของทังเหล็กและเศษเหล็กนันขึนอยู่กับ ความเคลือนไหว
ของราคาตลาดโลกเป็ นสําคัญ ในประเทศไทยหากความต้ องการเหล็กมีมาก ราคาเหล็กเส้ นจะสูงขึน และราคาเศษเหล็ก
ก็จะสูงขึนเช่นกัน ในทางกลับ กันหากราคาเศษเหล็กเพิมขึนสูงมากไป ก็อาจมีการนําเข้ าเหล็กแท่ งเข้ ามาในประเทศไทย
ซึงจะทําให้ ราคาเศษเหล็กลดลง บางครั งการนําเข้ าเหล็กแท่ งมีราคาถูกกว่าการผลิตโดยใช้ เศษเหล็กในประเทศ ราคา
ทังหมดนีมีความเชือมโยงถึงกัน และราคาก็ป รับขึนลง ขึนอยู่กบั สถานการณ์ตลาดโลกในช่วงเวลานันๆ
กรรมการผู้จดั การใหญ่เสริ มว่าในตลาดเสรี นนั มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่นเดียวกันกับคู่แข่ง ตราบใดทีบริ ษัท
สามารถซือเศษเหล็กได้ มากกว่าและในราคาทีตํากว่าคู่แข่ง ก็จะไม่ได้ รับผลกระทบมาก บริ ษัทต้ องแน่ใจว่าบริ ษัท นําหน้ า
คู่แข่ง โดยบริ ษัทมีการดําเนินการพิเศษ เช่น พัฒนาในเรื องของการเปิ ดคลัง ในการซือเศษเหล็กเพิมเติม และพัฒนาใน
เรื องการจัดหาเศษเหล็กประเภทใหม่ๆ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการใช้ เศษเหล็กหรื อเหล็กแท่ง
4.

นายไพบูล ภาสพานทอง ผูถ่ ือหุ้นมาด้ วยตนเองอ้ างอึงถึงหน้ า 66 ในรายงานประจํา ปี ในหัวข้ อของ

รายงานผู้สอบบัญชี จากความเข้ าใจของผู้ถือหุ้นได้ มีข้อเสนอในการขอซือ MBF เป็ นจํานวนเงิน 521 ล้ านบาท จึงอยาก
ทราบว่าตอนนีเรามีผ้ สู นใจซือหรือยัง
กรรมการผู้จัด การใหญ่ ชี แจงว่ า บริ ษั ท ได้ รับ ข้ อ เสนอจากผู้ที สนใจซือ บริ ษั ท อยู่ใ นขันตอนของการตกลง
รายละเอียดและเงือนไขในสัญญากับผู้ซือดังกล่าว เพือให้ แน่ใจว่าผลประโยชน์ ของบริ ษัทได้ รับ การปกป้อง เนืองจากการ
ดําเนินการค่อนข้ างใช้ ระยะเวลานาน ข้ อมูลดังกล่าวได้ แจ้ งให้ ผ้ สู อบบัญชีท ราบรวมถึงได้ ทํ าการบันทึกบัญชีการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์แล้ ว
เมื อที ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มี เรื องอืนใดทีจะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานกรรมการได้ กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทีได้ สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมและอนุมัตขิ ้ อเสนอของคณะกรรมการในเรื องต่างๆ ด้ วยดีในครังนี
ประธานขอใช้ โอกาสนีในการกล่าวขอบคุณนายมาริ ษ สมารั มภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ ซึงเกษียณอายุจากการเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท ทางบริษัทและคณะกรรมการได้ รับความช่วยเหลือจากนายมาริษ
ในฐานะทีปรึกษาของบริษัทเป็ นอย่างดี บริษัท และคณะกรรมการได้ รับประโยชน์ เป็ นอย่างมากจากคําแนะนําทีมีค่าและ
ข้ อมูลเชิงลึก ประธานได้ กล่าวอวยพรให้ นายมาริ ษ สมารัมย์ มีสขุ ภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็จ

หน้า 18 จาก 19

