รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ห้ องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี กรุ งเทพฯ
เลขที 991/9 ถนนพระราม 1 กรุ งเทพมหานคร
วันพุธที 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
ผู้มาประชุ ม :
คณะกรรมการ :
1. นายปิ ยุช กุปต้ า

2.

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3. นายหัตถศักดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ
คณะจัดการ

7. นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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เลขานุ การ :
1. นางอริ ศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริษัท

ผู้บริห าร :
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

4. นายไพฑูรย์ เชือสุข

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

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 - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษทั
1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
Audit Partner ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที 4474
. นางสาวจุฑามาศ อ้ นมงคล
Audit Director
. นางนภาพร หมืนไกร
Audit Senior Manager
จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.

นางสาวสมาพร สืบพงษ์

ผู้จดั การส่วนบัญชีและรายงาน

2.

นายศุภกิจ ทองศักดิ

ผู้จดั การส่วนบัญชีบริ ษัทย่อย

เริมประชุม เวลา 09:00 น.
นายอิศรา ศรี สวุ รรณธา ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ ายรักษาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เคมปิ นสกี กรุ งเทพฯ ได้ รับเชิญเพือ
อธิบ ายการปฏิบ ัตเิ พือความปลอดภัยภายในพืนทีให้ แก่ผ้ถู ือหุ้น ในกรณีทีเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานได้ ก ล่าวต้ อนรั บ ผู้ถือ หุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อยทุกท่ านที มาร่ ว ม
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 และได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังทีมาด้ วยตนเองและที
รั บ มอบฉันทะจํานวน 326 คน นับ รวมจํานวนหุ้นได้ ท ังสิน 6,185,530,263 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.45 ของจํานวนหุ้น ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็ นองค์ ป ระชุมตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทข้ อ 37 จึงขอ
เปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชุม
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ประธานได้ กล่าวแนะนํ าคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริ ษัทที เข้ าร่ วมประชุม และได้ ให้ เลขานุการ
บริ ษัทชีแจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพือความสะดวก
ในการสรุ ป เป็ นมติ และเพือให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
ประธานได้ รายงานว่าในช่วงปี การเงิน 2560-2561 มี การเปลียนแปลงในคณะกรรมการของบริ ษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษั ทได้ รับ ทราบการลาออกจากคณะกรรมการบริ ษั ทของนายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท
นเรนดรัน เนืองจากหน้ าทีความรับ ผิดชอบทีสูงขึนในกลุม่ ทาทา สตีล และรับทราบการเกษียณอายุของนายมาริ ษ สมารัม ภ์
และนางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท คณะกรรมการ
ขอแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทั ง 3 ท่ านสํา หรั บ คํ าแนะนํ าและความเป็ นผู้นํ าที ท่า นได้ ทุ่ม เทให้ กับ บริ ษั ทตลอด
ระยะเวลายาวนานในช่วงทีผ่านมา
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี มีข้อ บัง คับ ของบริ ษัทเฉพาะที
เกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับ ทราบล่วงหน้ า
ในเอกสารหน้ า 36-39 และมีวิธีปฏิ บ ัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการ
ประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยูใ่ นเอกสารดังกล่าว ในเอกสารหน้ า 40–43 ซึงสรุ ป ได้ ดงั นี
( ) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง
( ) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานทีประชุมจะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้นได้ รับ ทราบ
ล่วงหน้ าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระทีต้ องการจากทีประชุม ว่า เป็ นกรณีป กติซึงต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก หรื อ
เป็ นกรณีอนๆ
ื ซึงต้ องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีป กติ
( ) ในแต่ ล ะวาระการป ระชุม ที ขออนุ มั ติ ประธานที ประชุ ม จะขอมติ ที ประชุ ม ว่ า มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใด
“ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง” โดยขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและเลือกกาเครื องหมายตามความเห็น
ของผู้ถอื หุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้ แจกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในขณะทีลงทะเบียน พร้ อมทังเซ็นชือกํากับ ซึงเจ้ าหน้ าที ของ
บริ ษัทจะขอรับ บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
ทังนี ในกรณีมอบฉัน ทะ หากผู้มอบฉัน ทะได้ ทํ าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับ มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืน ยัน การลงคะแนนอีกโดยเจ้ าหน้ าที จะใช้
คะแนนเสียง ตามทีปรากฏอยูใ่ นหนังสือมอบฉันทะทีผู้รับมอบฉันทะได้ ยืนต่อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทในขณะลงทะเบียนเพือใช้
นับ เป็ น มติของทีประชุม แต่หากผู้ม อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุ ไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับ มอบฉันทะมีสิท ธิพ ิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตั ิตามวิธีการดังทีได้ เรียนไว้ แล้ ว
สําหรับท่านผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ ชมู ือในทีประชุม รวมทังในกรณีทีออกจากทีประชุมในวาระนันๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้น
ได้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยตามทีคณะกรรมการได้ เสนอ
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( ) ในการประชุมแต่ละวาระ คุณวรฤทัย นําประสพสุข ทนายความ จากบริ ษัท เอเบิล แอนด์ พริ ม พ์ตัน จํากัด
(Able & Primpton Co., Ltd.) จะทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนเสียงทีเป็ นอิสระจากบริ ษัท เพือให้ ผลการประชุม
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับ ของบริ ษัทโดยการนับ คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ด้ ว ย
วิธีการหักคะแนนเสียงที ไม่ เ ห็น ด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้ นทังหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ทีประชุมได้ รับทราบต่อไป
( ) ในการประชุม หากผู้ถอื หุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคําถาม ทางบริ ษัทจะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามคําถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนทีจะเริ มวาระถัดไป โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น ยกมือ และเมื อ
ประธานอนุญาตแล้ว ขอให้ แถลงต่อทีประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะชือใด แล้ วจึงเสนอความคิดเห็ น
หรื อคําถามต่อไป โดยขอความกรุ ณาให้ ใช้ ไมโครโฟนทีบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมไว้ และในบัน ทึกการประชุม จะบัน ทึกการเสนอ
ความคิดเห็น และคําถาม – คําตอบโดยสรุ ป โดยหากผู้ถือหุ้น มี คําถามหรือ ข้ อคิดเห็นอืนๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที
ทางบริษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ โดยส่งให้ เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทเพือรวบรวมส่งต่อให้ ท่านประธานต่อไป
ประธานจึงได้ ดําเนินการประชุมตามลําดับ วาระดังต่อไปนี
วาระที 1 : พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที 16 ประจํา ปี 2560 เมื อวั น ที 7
กรกฎาคม 2560
ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 16 ประจําปี 2560 เมื อวันที 7
กรกฎาคม 2560 ซึงบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับ หนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับ ที 1 ในหน้ าที 10-28 โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับ รองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 16 ประจําปี 2560 เมือวันที 7 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 16 ประจํา ปี 2560 ได้ รับ การบันทึ กและนํ าส่งต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภ ายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด และสําเนารายงานการประชุม ดัง กล่า วยังได้
เผยแพร่ อยู่บนเว็บ ไซต์ของบริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)
ประธานทําการแจ้ งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเป็ นวาระปกติ จะต้ อง
ได้ รับ อนุมตั ิจากผู้ถอื หุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,209,186,837
จํานวน 6,208,708,727
จํานวน
477,800
จํานวน
310
จํานวน

0
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หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9923
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0077
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 77 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 23,656,574 หุ้น
วาระที 2 : รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561
ประธานได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั ใหญ่ เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ใน
รอบปี การเงิน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ให้ ทีประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการทีปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ ร ายงานผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ในรอบปี การเงิน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561
นําเสนอบนจอแสดงผลเป็ นภาษาไทย ความว่า ในปี 2560 ปริ มาณการบริโภคเหล็กของโลกปรับ เพิมขึนเป็ น 1,587 ล้ านตัน
จากปริ มาณ 1,515 ล้ านตัน ในปี ก่อ นหน้ า ซึงสมาคมเหล็กโลกได้ คาดการณ์ ว่าตลาดเหล็กจะปรั บ ตัวขึนในปี 2561 และ
2562 โดยในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา ประเทศจีนได้ ดําเนินการหลายประการและหยุดกําลังการผลิตเหล็กกว่า 200 ล้ านตัน การ
หยุดการผลิตเหล็กในประเทศจีนและสภาพเศรษฐกิจทีดีขึน ส่งผลต่อการใช้ กําลังการผลิตของโลกเพิมขึน อย่างไรก็ดี การ
ใช้ กาํ ลังการผลิตเหล็กทรงยาวในประเทศไทยยังทรงตัวอยู่ทีร้ อยละ 40 นอกจากนัน ราคาวัตถุดิบ ทัวโลกค่อยเพิมสูงขึนในปี
ทีผ่านมา โดยราคาเศษเหล็กซึงเป็ นวัตถุดิบ หลักเพิมขึนอยู่ทีประมาณ 100 ดอลล่าห์ สหรัฐ/ตัน เช่น เดียวกับ แท่งถ่า น
อิเล็คโทรด ซึงเคยมีการจําหน่ ายอยู่ที 1,500-2,000 ดอลล่าห์ สหรั ฐ/ตัน แต่ปั จจุบันราคาได้ พ่งุ ขึนเกือบ 10 เท่ า โดยอยู่ที
15,000-18,000 ดอลล่าห์ สหรั ฐ/ตัน สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยยังคงที เนืองมาจากเสถียรภาพทาง
การเมือง ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการเติบ โตเพิมขึนประมาณร้ อยละ
3.5–4 ทังนี โดยมีปัจจัยทีสนับ สนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในไทยซึงมาจากภาคการท่องเทียวเป็ นหลัก ในขณะทีการลงทุน
ทังภาครัฐและภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว ส่งผลให้ ปริ มาณการบริ โภคเหล็กลดลงอยู่ทีประมาณร้ อยละ 25 ในปี 2560 จากปี ที
ผ่านมา
ด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และสิงแวดล้อม ในรอบปี ทีผ่านมา บริ ษัทรายงานอุบตั ิเหตุถึงขันหยุดงานเพียงหนึ ง
ราย โดย N.T.S ไม่มรี ายงานอุบตั ิเหตุถึงขันหยุดงานเป็ นเวลาต่อเนืองถึง 6 ปี ในขณะที SCSC ไม่ มีรายงานอุบัติเ หตุถึงขัน
หยุดงานเป็ นเวลาต่อเนือง 5 ปี เช่นกัน โดยความมุ่งมันดังกล่าว ส่งผลให้ บ ริ ษัท ได้ รับ การยอมรั บ ทังในระดับ ประเทศและ
ระดับโลก รวมทังยังก่อให้ เกิดแรงจูงใจให้ พนักงานของบริ ษัท ปฏิบ ตั งิ านทีหนักขึนเพือสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทํ างานที
ปลอดภัย นอกจากนัน บริ ษัทยังได้ ดําเนินการติดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) บนหลังคาของโรงงานระยอง
เป็ นครังแรก และมีแผนการในอนาคตสําหรับอีก 2 โรงงานซึงยังอยู่ในขันตอนของการหารือกันเพือเป้าหมายในการประหยัด
พลังงานและการใช้ พลังงานสะอาดให้ มากทีสุด ในด้ านพันธกิจเพือสังคม บริ ษัทได้ ดํา เนินงานในด้ านต่างๆ ในระหว่างปี
อาทิเช่น การปลูกต้ นไม้ การปลูกป่ า การจัดงานวิง ทาทา สตีล มินิ มาราธอน และอืนๆ โดยในปี ทีผ่านมา เกือบร้ อยละ 100
ของพนักงานของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมปฏิบตั ิกจิ กรรมเพือสังคมทีบริ ษัทได้ จดั ให้ มีขึนอย่างน้ อยคนละหนึงกิจกรรม
ในด้ านปริมาณการขายของบริ ษัทอยู่ที 1.217 ล้ านตัน เที ยบกับ 1.262 ล้ านตันในปี ทีผ่านมา เป็ นผลจากอัตรา
การบริโภคเหล็กในประเทศทีลดลงประมาณร้ อยละ 25 โดยรายได้ ของบริ ษัท ปรั บ ตัวสูงขึน เนืองจากราคาขายที เพิมขึน
ถึงแม้ วา่ ปริ มาณการขายจะปรับตัวลดลงก็ตาม ภาวะการก่อสร้ างทีลดลงส่งผลให้ ป ริมาณการขายเหล็กเส้ นลดลงเมื อเทียบ
กับ ปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ได้ ดาํ เนินการชดเชยรายได้ ด้วยปริมาณการขายเหล็กลวดและการส่งออกไปยังประเทศ
เพือนบ้ านทีสูงขึน ตลาดของเหล็กตัดและดัดสําเร็ จรู ปมีการพัฒนาทีดีขึน ส่งผลให้ ผลประกอบการจากเหล็กปลายนํ าของ
บริ ษัทดีขนึ
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ผลประกอบการทางการเงินของบริ ษัทมีกําไรก่อนหักภาษีเงินได้ อยู่ที 585 ล้านบาท และกําไรสุทธิอยูท่ ี 454 ล้ าน
บาท โดยตัวเลขในรอบปี การเงิน 2560 เป็ นตัวเลขหลังปรับรายการด้ อยค่าเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace: MBF)
แล้ว มีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย อยู่ที 1,318 ล้ านบาท ซึงตํากว่าปี ที ผ่าน
มา
ในระหว่างปี บ ริ ษัทได้ รับหลากหลายรางวัล ซึงเป็ นแรงสนับ สนุนให้ พนักงานสามารถส่งมอบผลงานทีดีให้ แก่บริษัท
ได้ อย่างต่อเนือง โดยในปี นีนับ เป็ นครังทีสามในรอบ 5 ปี ทีบริษัทได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริ หารความ
ปลอดภัย จากพณฯ นายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้จัด การใหญ่ ไ ด้ ร ายงานเพิ มเติ ม ถึ ง การคาดการณ์ ต่อ อุตสาหกรรมเหล็ก โดยพิจ ารณาจากความ
เคลือนไหวของอุป สงค์และอุปทานของการบริ โภคเหล็กจากทัวโลกในปั จจุบนั ซึงคาดว่าราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบ อืนๆ จะ
ยังคงเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ในขณะที ประเทศจีนจะยังคงปรับ โครงสร้ างทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้ ป ริ มาณการส่งออก
เหล็กจากประเทศจีนมีแนวโน้ มลดลงกว่าปี ทีผ่านมา ทังนี โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครัฐจะช่วยเพิมปริ มาณการ
ใช้ เหล็กเส้ นให้ สงู ขึน
คําถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังคําอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุป ได้ ดงั ต่อไปนี
1. นายสุธีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ ทัวไปของการส่งออกเหล็กจากประเทศ
จีน การส่งออกของบริ ษัทไปยังประเทศเพือนบ้ าน และค่าใช้ จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทังแนวโน้ มโครงการใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเหล็กของโลก
ประธานขอบคุณผู้ถอื หุ้นสําหรับคําถาม จากนันได้ อธิบายว่าสถานการณ์เหล็กในประเทศจีนปรับตัวดีขึนจากการ
ลดปริม าณการส่งออกลงและปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศปรับตัวสูงขึน มีการหยุดกําลังการผลิตเหล็กอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการเพิมกําลังการผลิตในส่วนอืน สําหรั บ บริ ษัท อัตราส่วนการส่ง ออกผลิตภัณ ฑ์ ไปยัง
ประเทศเพือนบ้ านอยู่ทีประมาณร้ อยละ 10 ของปริมาณการขายทังหมด ค่าไฟฟ้ายังคงเป็ นปั ญหาหลักไม่เพียงต่อบริ ษัท
เท่านัน หากแต่เป็ นปั ญหาทัวภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้ วย บริ ษัท ได้ สร้ างความสมดุลในการผลิตในช่วงเวลา onpeak และ off peak เพือเพิมประสิทธิ ภ าพในการบริ ห ารค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน ในด้ า นแนวโน้ มโครงการใหญ่ ของ
อุตสาหกรรมเหล็กของโลกมีการปรับ ตัวดีขึนในรอบ 2 ปี ทีผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะเป็ นไปทิศทางบวกต่อไปในอนาคต
2. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามกรรมการเกียวกับข่าวทีบริ ษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มี
แผนในการขายบริ ษัทลูกทีตังอยูใ่ นภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประธานรับทราบถึงข้ อซักถามของผู้ถอื หุ้น และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น รอจนถึงช่วงถาม-ตอบข้ อสงสัยหลังจากวาระอืนๆ
เพือทีจะได้ ครอบคลุมประเด็นอืนๆ ทีไม่มีอยู่ในวาระนีเช่นกัน
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดํา เนินงาน
ของบริ ษัท ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ
มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
หน้า 6 จาก 17

วาระที 3 : พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีน าคม 2561
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึงกําหนดให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี เป็ นผู้พจิ ารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี ณ วันสินสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท ซึงคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ ว เห็นว่างบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บ รอง
จากผู้ส อบบั ญชีข อง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เอเอส จํา กัด และผ่ า นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วนัน ได้ แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดัง มี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560-2561 ของบริ ษัท ซึงสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
รายได้
กําไรสุทธิ

12,673
3,446
9,227
22,307
454

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

0.05

บาท/หุ้น

กําไร ต่อหุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงคํ
ั าถาม พร้ อมกับ มีข้อเสนอ ประธานได้ ชีแจง ซึงสรุ ปได้ ดงั นี

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงกรณีทีบริษัทได้รับความเสียหายจากการให้ วงเงิน
เครดิตแก่ลกู ค้ ารายหนึง ก่อให้ เกิดการฟ้องร้ องขึน จึงขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบ ายถึงในส่วนนี
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแจงว่า ลูกค้ ามิได้ ชาํ ระเงินตามกําหนดเวลา กรณีดังกล่าว
ได้ มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ขณะนีอยู่ในขันตอนการเจรจากับ ลูกค้ า โดยลูกค้ า
รายนี ได้ ทํ า ธุกิ จ กับ บริ ษั ท มาตังแต่ปี 2555 ซึ งบริ ษั ท ไม่เ คยประสบปั ญ หาจากการรั บ ชํ า ระหนี มาก่ อ น ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่าในการทําธุกิจย่อมมีความเสียง บริ ษัทได้ ตดั สินใจให้ เครดิต แก่ลกู ค้ ารายนี โดยอิงจากการ
ดําเนินธุรกิจทีผ่านมา และบริ ษัทได้ ดําเนินการเกียวกับการคําประกันของลูกค้ าเปลียนเป็ นเงินสดกับทางธนาคาร ควบคูไ่ ป
กับ การดําเนิน คดีทางกฏหมายทีเหมาะสมต่อลูกค้ าแล้ ว
ประธานรับทราบในประเด็นนี และได้ ชีแจงว่าตามทีประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ ชีแจงไปแล้ ว บริ ษัท ได้
ดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็ นต่องบการเงินในเรื องดังกล่าว และงบการเงินได้ รับการรับรองในการพิจารณาค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญแล้ว
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สินสุด
วันที 31 มีนาคม 2561 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บ ทราบว่า ในวาระการประชุม นี เป็ นวาระ
ปกติ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ทีมาประชุม และมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
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ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,212,943,277
6,212,480,277
461,800
1,200
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9925
0.0074
0.0000
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 72 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 3,756,440 หุ้น
วาระที 4 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560-2561 และการงดจ่ ายเงิน ปั นผล
ประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี มทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 40 ซึงกําหนดให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี เป็ นผู้พจิ ารณาอนุมัตจิ ดั สรรเงินกําไร และข้ อ 46 ทีกําหนดให้ บ ริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ป ระจําปี ส่วน
หนึงไว้ เ ป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิป ระจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทได้ กาํ หนดไว้ ว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม (หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย) ซึงจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที
จะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท อย่างมี น ัยสําคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดําเนิน งาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าทีทีต้ องชําระหนีของบริ ษัทให้ เสร็ จสินตามสัญญา การปรั บ
โครงสร้ างหนี และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ การบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสําคัญ แต่ทงนี
ั จะต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/
หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดว่า “การจ่ายเงินปั น ผลจาก
เงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินตามงบการเงิน รวม ประจําปี 2560-2561 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561
บริ ษัท มี กําไรสุทธิ จํานวน 454 ล้ านบาท และมีผลขาดทุน สะสมจํานวน (2,573) ล้ านบาท ผลการดําเนิน งานและฐานะ
การเงินตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ บริ ษัท มีกําไรสุทธิ จํานวน 44 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,474 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2560-2561 สินสุดวันที 31
มีนาคม 2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.2 ล้ านบาท สําหรับ การจ่ายเงินปั นผล หลังจากพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ซึ งเกี ยวเนื องกับ การดําเนิ นงานของบริ ษัท งบการเงิน รวมถึงค่ าใช้ จ่ายที จําเป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษั ทจึง
เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถอื หุ้นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะและตังข้ อสอบถาม ดังนี
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามกรรมการถึงการดําเนินการต่อการขาดทุน สะสมเพือที
บริ ษัทจะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ จึงขอให้ กรรมการชีแจงให้ ทราบในส่วนนี
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นทีได้ สอบถามประเด็นนี และได้อธิบ ายว่าบริ ษัทมุ่งเน้ นในเรืองการดําเนิน ธุรกิจ
อย่างรัดกุมและชําระหนีสินทังหมดแก่ธนาคาร โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน ซึงสถานการณ์ด้านหนีสินของบริ ษัทมีการพัฒนา
ในทางทีดีขนึ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดทีเพิมขึน และกําไรสุทธิ เ พิมขึนทุกปี หากบริ ษัทยังคงทํากําไรได้ ต่อเนื องทุกปี ก็จ ะ
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สามารถล้ างขาดทุนสะสมออกไปได้ ในอนาคตอันใกล้ และจะสามารถจ่ายเงิน ปั น ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ประธานได้ ชีแจง
เพิมเติมว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ ค่าตอบแทนทีลดลงถึงร้ อยละ 30 มาเป็ นเวลา 6 ปี แล้ ว อีกทังกรรมการทีเป็ นตัวแทน
จากบริ ษัท แม่ก็ ไม่ ได้ รับ ค่าตอบแทน หรื อ เบี ยประชุมใดๆ มาตังแต่ปี ที แล้ วเช่น กัน คณะกรรมการตระหนักดีว่าผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทจะต้ องดีขึนทุกปี ซึงบริ ษัทมีความก้ าวหน้ าขึนทุกปี ประธานจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านเข้ าใจและขอให้
ช่วยกันสนับสนุนบริ ษัทต่อไป
2. นายศักดิ ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงใบสําคัญแสดงสิท ธิที จะซือหุ้น สินสภาพ มูลค่า
130 ล้ านบาท อ้ างอิงจากรายงานประจําปี 2560-2561 หน้ า 82 เนืองจากได้ มีการสินสภาพไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ตัวเลขจึงควร
เป็ นศูนย์ จึงขอให้ ผ้ เู กียวข้ องอธิบายในประเด็นนี
นางสาวจุฑามาศ อ้ น มงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเ ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ชีแจงใน
ประเด็นข้ างต้ นว่า บริ ษัทได้ เคยออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น สามัญเมือหลายปี มาแล้ ว และมีก ารขาย
ออกไป ซึงบริ ษัทก็ได้ รับ เงินจํานวนนีมา แต่เนืองจากใบแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นได้ สนสภาพไปแล้
ิ
ว และผู้ซือไม่ได้ มีการใช้ สทิ ธิ
ทางผู้สอบบัญชีจึงต้ องจัดประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสินสภาพนี เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เมื อไม่ มี ผ้ ูถือ หุ้ นสอบถามเรื องใดเพิมเติ ม ประธานจึ ง เสนอให้ ที ประชุม พิจารณาอนุมั ติการจัดสรรกํ า ไร
ประจําปี 2560-2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ู
ถือหุ้น รั บ ทราบว่า ในวาระการประชุม นี เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560-2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
รวมจํานวนหุ้นได้
6,213,391,236 หุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน
6,195,810,236 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
99.7170
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
17,581,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.2830
งดออกเสียง
จํานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 16 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 447,959 หุ้น
วาระที 5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เ ป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ ซึงกําหนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังในอัตราหนึงในสาม (หรื อใกล้ เคียงกัน กับ หนึงในสาม)
ของจํานวนกรรมการทังหมด โดยกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับ เข้ ามารับ ตําแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน คน ได้ แก่
1) นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน
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2) นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน

3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ในการสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ พจิ ารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับ ที 3 ซึงได้ จัด ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับ หนังสือนัดประชุม ฉบับ นี และมี
ความเห็นว่ากรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 คน ได้ แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์
และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง เป็ นบุ ค คลผู้ ทรงคุ ณวุฒิที มี ค วามเหมาะสม มีค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอืนๆ ทีหลากหลายทีเกียวข้ องกับธุรกิจ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนไม่มีป ระวัติเกียวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สนิ ซึงได้ กระทําโดยทุจริ ต และการทํ ารายการ
ทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที ต้ องออกจากตําแหน่ง ตามวาระ
ทัง 3 คน ได้ แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ ณ ป้ อมเพ็ชร์ และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง กลับ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ ผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบ าล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทีได้ รับ การเสนอชือ ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุค คล ทังนี เพือให้ เ ป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการทีดีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาํ หนดไว้ ซึงทีประชุมผู้ถอื หุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้
คะแนนเสียงตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 18 (ข) เท่ากับ จํานวนหุ้นทีถืออยูท่ ังหมด ซึงจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นทีมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 เป็ นรายบุคคล และให้ ดํารงตําแหน่งเดิม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
1. นายอลัน แคม
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน

6,213,712,558
6,213,458,558
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หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

99.9959

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

63,000
191,000
0

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

0.0010
0.0031
0.0000

2. นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
รวมจํานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

6,213,712,558
6,213,253,558
268,000
191,000

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

99.9926
0.0043
0.0031

จํานวน

0

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิทอง
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
รวมจํานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

6,213,712,558
6,213,281,558
240,000
191,000

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

99.9931
0.0039
0.0031

0

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

บัตรเสีย

จํานวน

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 19 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 321,322 หุ้น
วาระที 6 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจําปี 2561-2562
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึงกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมี สทิ ธิ
ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้ องกับ เกณฑ์ ความรั บ ผิดชอบและภาระหน้ าทีที ได้ รับ มอบหมาย ผลการดําเนินงาน และ
ปั จจัยอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อบริ ษัท และเมือเปรี ยบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัททังหมดในปั จจุบ ันนันน้ อยกว่าค่าเฉลียในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับทีได้ คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้ คงค่าตอบแทนกรรมการไว้ เท่าเดิม ทังนี ประธาน
แจ้ งเพิมเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึงได้ มีการปรับลดลงไปร้ อยละ 30 ตังแต่ปี 2555 และไม่ มีการเปลียนแปลงอีกเลยนับ
แต่นันมา
นอกจากนี การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมือวันที 24 เมษายน 2561
คณะกรรมการ ได้ จดั ตังคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
ด้ วยแล้ว สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน ได้ รับ การพิจารณาเพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์ทีกําหนดแล้ว โดยคณะกรรมการ ชุดนี มีหน้ าทีสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนด ติดตาม และทบทวนกล
ยุทธ์ และนโยบายด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิงแวดล้ อม รวมทังกลยุทธ์ และนโยบายด้ านพัน ธกิจเพือสังคม
และความยังยืนของบริ ษัท งบประมาณในการใช้ จ่ายเพือจัดทํากิจกรรมเพือสังคมและความยังยืน รวมถึงการให้ คําแนะนํ า
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แก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ดําเนินการ และทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบ ัติต่างๆ เพือช่วยให้ เกิดการ
เติบโตอย่างยังยืน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31
มีนาคม 2562) ในอัตราเท่ากับปี ทีผ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบียประชุมทีจ่ายให้ เฉพาะครังทีกรรมการเข้ า
ร่ วมประชุม ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 6 และตารางด้ านล่าง
ค่ าตอบแทน
เบียประชุม
(บาทต่อปี )
(บาทต่อครัง)
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธาน
630,000
42,000
รองประธาน
525,000
21,000
กรรมการ
472,500
21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
168,000
15,750
กรรมการ
115,500
10,500
คณะจัดการ
ประธาน
0
15,750
กรรมการ
0
0,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
ประธาน
150,500
15,750
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
75,000
10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคม
ประธาน
150,500
15,750
และความยังยืน
กรรมการ
75,000
10,500
หมายเหตุ: บริ ษัทไม่ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบ โบนัส เงิน บํ านาญ และค่าตอบแทนในรู ป แบบอื นแก่
กรรมการ
คําถามทีสําคัญ และข้ อเสนอแนะสรุ ป ได้ ดังนี
1.
นายศักดิ ชัย สกุล ศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองสอบถามกรณีทีกรรมการหนึงท่านดํารงตําแหน่งใน
หลายคณะ กรรมการท่านนันจะได้ รับ ค่าตอบแทนจากหลายคณะหรื อไม่
ประธานได้ ตอบข้ อซักถามข้ างต้ น ว่าผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูก ต้ องแล้ ว หากกรรมการหนึงท่านดํารงตําแหน่ งในหลาย
คณะ ก็จะได้ รับค่าตอบแทนในคณะนันๆ เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการทีได้ รับ การแต่งตังมาจากบริษัทแม่ (บริ ษัท ทา
ทา สตีล (อินเดีย)) จะไม่ได้ รับค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ทีตนเข้ าไปดํารงตํา แหน่ ง ตามทีได้ รายงานไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2560-2561 หน้ า 43 ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.

ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชือ) สอบถามเกียวกับบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความ

ยังยืน
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นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน ชีแจงว่าคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวจัดตังขึนมาใหม่เมือวันที 24 เมษายน 2561และได้ ป ระชุมเป็ นครังแรกเมือวัน ที 5 มิถุน ายน 2561 โดยปกติ
บริ ษัทได้ ดาํ เนินการด้ านกิจกรรมเพือสัง คมเป็ นประจําอยู่แล้ ว คณะกรรมการชุดย่อยนี ได้ จัดตังขึนเพือให้ คําแนะนํ าและ
ติดตามการริ เริ มทํากิจกรรมเพือสังคมต่างๆ และทําหน้ าทีพิจารณาใน 3 เรื องหลัก ได้ แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทังนี ความปลอดภัยในการทํางานที โรงงานถือเป็ นเรื องทีสําคัญมาก เนืองจากพนักงานทํ างานใกล้ ชิดกับ เครื องจักร สิง
สําคัญคือ การรักษามาตรฐานความปลอดภัย และการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในทีทํ างาน ในส่วนของกิจกรรมเพือสังคม
และการพัฒนาอย่างยังยืน บริ ษัท ได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพือชุมชนและสิงแวดล้ อมทีหลากหลาย ทังการปลูกต้ น ไม้ การ
มอบมุมหนังสือและห้ องสมุดเคลือนทีให้ แก่โรงเรี ยนทีอยู่ในท้ องถินห่ างไกล เพือสนับ สนุนทางด้ านการศึกษาแก่นักเรียน
โดยบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายและติดตามผลอย่างต่อเนือง
3.
นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนผู้ถือหุ้นทีได้ เข้ าเยียมชมโรงงานในปี ที
ผ่านมา และจะมีการจัดในปี นีหรื อไม่
ประธานชีแจงว่าในปี 2560 มีผ้ ไู ปเยียมชมโรงงานจํานวนทังหมด 4 ท่าน และ 40 ท่านในปี 2559 โดยบริ ษัทได้ มี
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีสนใจเข้ าเยียมชมโรงงาน ทําการลงทะเบียนได้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะทํ าการจัดเยียมชม
โรงงานต่อไป ซึงเป็ นวิธีป ฏิบัตมิ าตังแต่ปี 2559
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ กบั กรรมการ
ประจําปี 2561-2562 โดยได้ แจ้ งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับ ทราบว่า ในวาระการประชุมนีจะต้ องได้ รับ
การอนุมัตจิ ากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิท ธิ
ออกเสียง
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัตคิ ่าตอบแทนให้ กบั กรรมการ ประจําปี 2561-2562 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
จนกว่าทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี (ทังนี เนืองจากวาระนีเป็ นวาระค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ ษัททีเป็ นผู้ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,214,263,383
6,213,369,283
703,100
191,000
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9856
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0113
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0031
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 21 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 550,825 หุ้น
วาระที 7: พิจารณาอนุ มัตกิ ารแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561-2562
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นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท
ข้ อ 40 ซึ งกําหนดให้ ที ประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํา ปี เป็ นผู้พจิ ารณา แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน ค่าสอบ
บัญ ชีของบริ ษั ท ทุกปี โดยในการแต่งตังผู้สอบบัญ ชีจะแต่ง ตังผู้สอบบั ญชีคนเดิม อีกก็ไ ด้ ทั งนี มี เงื อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ บริษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที ลงลายมื อ ชือรั บ รอง
งบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอืนในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุม สามัญ
ผู้ถอื หุ้นแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2561–2562 (1 เมษายน 2561–31 มีนาคม 2562) ดังนี
 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474) และ
 นายวิเชียร กิงมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3977) และ
 นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4843)
ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึ งเป็ น
ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษัท และในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บ ริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํา กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอืน ของบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ สําหรับ ปี 2561-2562 ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2561 และสินสุดวัน ที 31
มีนาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีข องบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยใน ปี 2561-2562 เป็ นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึง
เป็ นอัตราทีเท่ากับ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560–2561
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล การแต่ ง ตังผู้ สอบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประจํ า ปี
2561–2562 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้ าที 8 ทีได้จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมแล้ ว
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัท เห็ นสมควรเสนอให้ ที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษั ทและ
บริ ษัทย่อยประจําปี 2561-2562 เป็ นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึงเป็ นอัตราทีเท่ ากับ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560-2561
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้ านล่าง ดังนี
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัทย่อย (3 บริ ษัท )
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริ การตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัท
จํานวนทังสิน

ปี 2561-2562
(ปี ทีเสนอ)
1,640,310 บาท
1,510,925 บาท
3,151,235 บาท

ปี 2560-2561
(ปี ทีผ่ านมาทังปี )
1,640,310 บาท
1,510,925 บาท
3,151,235 บาท

898,000 บาท

898,000 บาท

4,049,235 บาท

4,049,235 บาท

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 โดยได้ แจ้ งเพิมเติม ก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บ ทราบว่าในวาระการ
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ประชุมนีเป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับ การอนุมัตจิ ากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม ทีประชุม มีมติ อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญ ชี แ ละกําหนดค่าสอบบัญชี ประจํา ปี 2561-2562 ด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ทีมาประชุมและมี สทิ ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ตามที คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,274,383 หุ้น
จํานวน 6,212,965,483 หุ้น
จํานวน
1,117,900 หุ้น
จํานวน
191,000 หุ้น
จํานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9789
0.0180
0.0031
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนีมีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึนเป็ นจํานวน 2 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 11,000 หุ้น
วาระที 8 : เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถอื หุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรื องอืนๆ สรุ ป ดังนี
1.
ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชือ) ได้ กล่าวขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอืนใช้ สทิ ธิ และเสียงทีมีในการประชุม รวมทังได้ เสนอให้
กรรมการยิมมากขึนเพือให้ บ รรยากาศในการประชุมไม่ตึงเครียดจนเกิน ไป ทังนี ได้ แนะนําให้ เปลียนสถานที ในการจัด
ประชุมในปี ถัดไปโดยให้ เป็ นสถานทีทีติดกับ รถไฟฟ้า
2.
นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง กล่าวต้ อ นรั บ นายอลัน แคม และนางสาวอนุต ตรา
พานโพธิ ทอง ซึงเป็ นกรรมการใหม่ ในปี นี โดยแสดงความหวังว่าท่านทังสองจะทุ่มเทให้ กบั บริ ษัทและมีความซือตรงต่อ
หน้ าทีในฐานะกรรมการอิสระ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับ คําแนะนํ าและข้ อเสนอแนะ และรั บ ทราบประเด็น ที ผู้ถือหุ้นแนะนํ ามา
ข้ างต้ น
3.
นายชาญชัย โล่วรพงศ์ ผู้รับ มอบฉันทะ สอบถามเกียวกับ ยอดขายทีเพิมสูงขึนว่าเป็ นผลมาจากเหล็ก
ลวดคาร์ บอนสูงหรือไม่ และสอบถามเพิมเติมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของเหล็กลวดในปั จจุบ นั ซึงบริ ษัท ทีนําเข้ าเหล็ก
ลวดจากประเทศจี น จะต้ องชํ า ระภาษี ทั งนี บริ ษั ท มี น โยบายอย่า งไรในการดํา เนิ น การต่ อ การนํ า เข้ า เหล็ก ลวดจาก
ประเทศจีน
ประธานตอบขอซักถามกรณีเ หล็กลวดคาร์ บ อนสูงว่ามีสว่ นช่วยในการเพิมยอดขายของบริ ษัท สําหรั บ ผลกระทบ
จากการนําเข้ านัน บริ ษัท ได้ ดําเนิน การปรับ ปรุ งคุณภาพของทังผลิตภัณฑ์ และบริ การอย่างต่อเนื อง ปั จจุบ ันบริ ษัท ได้ ผลิต
เหล็กลวดคาร์ บอนสูงสําหรับนําไปผลิตลวดเหล็กทีใช้ ในยางรถยนต์ (tire cord) ซึงเป็ นเหล็กทีมีคณ
ุ ภาพสูง
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4.
นายสมเกีย รติ ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง กล่าวต้ อนรั บ พร้ อมกล่าวอวยพรกรรมการใหม่ แ ละบริ ษั ท ให้
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต จากนันผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะว่าเนืองจากการประชุมใช้ เวลาค่อนข้ างนาน บริ ษัท ควรจะ
จัดอาหารกลางวันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย
ประธานรับทราบประเด็นทีนําเสนอและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับ การสนับ สนุน
5.
นายวาทิ น ชุติป าโร ผู้ถือหุ้น มาด้ วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์ โดยรวมและสถานะของบริ ษัท ใน
ปั จจุบนั รวมถึงจุดแข็งของบริษัท ซึงพบว่าบริ ษัท ขนาดใหญ่ หลายบริ ษัทในประเทศต่างก็ต้องดินรนในหลายปี ทีผ่านมา
ประธานกล่าวว่าในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทเป็ นผู้นาํ ในผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ซึงได้ รับ การยอมรับ
เป็ นอย่า งดี ใ นตลาด ทังนี บริ ษั ท ได้ ใ ช้ ความพยายามอย่ า งที สุดเท่า ที บริ ษั ท จะทํา ได้ ส ํา หรั บ การจํ า หน่ ายในตลาด
ภายในประเทศ รวมทังการส่งออกไปยังตลาดเชิงกลยุทธ์ ตา่ งๆ ด้ วย
6.

ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชือ) สอบถามว่าบริ ษัทสามารถซือไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้ ห รื อไม่

กรรมการผู้จดั การใหญ่ชีแจงว่า ณ ขณะนี แหล่งพลังงานของบริ ษัทมาจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ) แต่บ ริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนด้ ว ยเช่นกัน และเมือเร็ วๆนี บริ ษั ทได้ ทําการติดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Power) ทีโรงงานระยอง ซึงคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ ไฟฟ้าลงได้
7.
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษั ท และ
สถานะของบริ ษัทว่ายังเป็ นบริ ษัททีมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (Holding Company) อยูห่ รื อไม่
ประธานได้ อ้างอิงข้ อมูลในหน้ า 35 ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึงมีคําอธิ บ ายเกียวกับ นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลว่า บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักทุนสํารองตาม
กฏหมาย) ของงบการเงินรวม ในส่วนของสถานะการถือหุ้น บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยังคงเป็ น
บริ ษัททีมีรายได้ จากการถือหุ้น (Holding Company) ในบริ ษัทบริ ษัทย่อยทัง 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) (N.T.S) บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด (SCSC) และบริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (SISCO)
8.

นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามกรรมการในช่วงของวาระแรกเกียวกับข่าวที

บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มีแผนทีจะขายบริษัทย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึงผู้ถือหุ้นไม่ได้ อยู่ในทีประชุมแล้ ว
ประธานจึงแจ้ งข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) ได้ ทําการประเมินด้ านกลยุท ธ์ รวมทังทบทวนผล
การดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท ทีถือหุ้นเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี การพิจารณาทางเลือกอืนๆ ด้ วย โดยคํานึ ง ถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ไม่มีผ้ ถู อื หุ้นรายใดเสนอวาระอืนๆเพิมเติม
เมือทีประชุมผู้ถอื หุ้นไม่มีเรื องอืนใดทีจะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที ได้ สละ
เวลามาเข้ าร่วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื องต่างๆ ด้ วยดีในครังนี และได้ กล่าวปิ ดประชุม
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