บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562
ห้ องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
กรรมการผู้มาประชุม
1. นายปิ ยุช กุปต้ า

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

5. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ
คณะจัดการ

6. นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

7. นายราจีฟ มังกัล

คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการลาประชุม
1.

นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เลขานุการ
1. นางอริ ศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริ ษัท
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ผู้บริหาร
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี ้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

3. นายไพฑูรย์ เชื ้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

6. นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

7. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8. นายพรชัย ตังวรกุ
้ ลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

9. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ

Audit Partner หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสทิ ธิ์

ผู้จดั การส่วนอาวุโส – กลยุทธ์การเงินและบริ หารต้ นทุน

2. นางสาวสมาพร สืบพงษ์

ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.
_____________________________________________________________________________________
นายสวัสดิ์ คุชิตา หัวหน้ าแผนกรักษาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ ได้ รับเชิญเพือ่ อธิบายการ
ปฏิบตั ิเพื่อความปลอดภัยภายในพื ้นที่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉินขึ ้น
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานคณะกรรมการได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน
ที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังที
้ ่มาด้ วย
ตนเองและที่รับมอบฉันทะจานวน 329 คน นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6,174,707,569 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.3204
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทจานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 37 จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามวาระการประชุม
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ประธานคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริ ษัทที่
เข้ าร่วมประชุม นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
ส่งสารแสดงความเสี ยใจและขออภัยที่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุ มในครั ง้ นี ไ้ ด้ เนื่ องจากติ ดภารกิ จด่ วนที่ ต่ างประเทศ
จึงมอบหมายให้ นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ในฐานะตัวแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังจากนัน้ ประธานคณะกรรมการได้ ให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็ นมติ และเพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุม
เป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการ
ใช้ สิทธิในการส่งคาถามมายังเว็บไซต์ของบริ ษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2562 โดยการเปิ ดโอกาสให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นในการส่งคาถามมายังบริ ษัท ล่วงหน้ า ซึ่งเป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบัติ ที่ดีตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ “การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งในระหว่างระยะเวลาที่รับคาถาม
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 มีผ้ ถู ือหุ้นหนึ่งท่านได้ ส่งคาถามมายังบริ ษัท โดยบริ ษัทจะตอบคาถาม
ดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระสุดท้ ายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 มีข้อบังคับของบริ ษัทเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า
ในเอกสารหน้ า 35–38 (ภาษาอังกฤษในหน้ า 32-36) และมีวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การ
นับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในเอกสารหน้ า 39–42
(ภาษาอังกฤษในหน้ า 37-42) ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
ล่วงหน้ าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็ นกรณีปกติซึ่ งต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก หรื อ
เป็ นกรณีอื่นๆ ซึง่ ต้ องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ
(3) ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม ที่ ข ออนุ มั ติ ประธานที่ ป ระชุ ม จะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใด
“ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง” โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและเลือกกาเครื่ องหมายตามความเห็น
ของผู้ถือหุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในขณะที่ลงทะเบียน พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อกากับ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพื่อทาการรวบรวมคะแนนต่อไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ทาการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุมไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้ าหน้ าที่จะใช้
คะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทในขณะลงทะเบียนเพื่อใช้
นับเป็ นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
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หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตั ิตามวิธีการดังที่ได้ เรี ยนไว้ แล้ ว
สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ชมู ือในที่ประชุม รวมทังในกรณี
้
ที่ออกจากที่ประชุมในวาระนันๆ
้ จะถือว่าผู้ถือหุ้น
ได้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยตามที่คณะกรรมการได้ เสนอ
(4) ในการประชุมแต่ละวาระ นายจาตุรงค์ เรื อนทอง ทนายความ จากสานักกฎหมายสัจธรรมทนายความ
จะทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็ นอิสระจากบริ ษัท เพื่อให้ ผลการประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทโดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้ วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง แล้ วจึงจะ
ประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมได้ รับทราบต่อไป
(5) ในการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคาถาม ทางบริ ษัทจะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามคาถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเริ่ มวาระถัดไป โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมื่อ
ประธานอนุญาตแล้ ว ขอให้ แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้ วจึงเสนอความคิดเห็น
หรื อคาถามต่อไป โดยขอให้ ใช้ ไมโครโฟนที่บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ และในบันทึกการประชุมจะบันทึกการเสนอความคิดเห็น
และคาถาม – คาตอบโดยสรุ ป หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที่ทางบริ ษัทได้
จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเพื่อรวบรวมส่งต่อให้ ทา่ นประธานต่อไป
ประธานคณะกรรมการจึงได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 17 ประจาปี 2561 เมื่ อ วั น ที่ 25
กรกฎาคม 2561
ประธานคณะกรรมการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่ บริ ษัทได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 1 ในหน้ าที่ 11-27
(ภาษาอังกฤษในหน้ า10-24) โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้ รับการบันทึกและ
นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และสาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวยังได้ เผยแพร่อยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการจึง เสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานคณะกรรมการทาการแจ้ ง
ก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รั บอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,227,496,238
จานวน 6,227,485,238
จานวน
0
จานวน
0
จานวน

11,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9998
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

หมายเหตุ:
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากช่วงเปิ ดการประชุม จานวน 128 ราย เป็ นจานวน
52,788,669 หุ้น นับรวมจานวนผู้ถือหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 457 ราย เป็ นจานวน 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9472 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท 8,421,540,848 หุ้น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ขอให้ บริ ษัทตรวจสอบสาเหตุของบัตรเสีย จานวน 11,000 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.0002 ด้ วย เพื่อมิให้ เป็ นการเสียคะแนน โดยประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในเรื่ องนี ้และตอบว่ามาจากการที่ผ้ ถู ือหุ้น
รายหนึง่ ได้ ลงคะแนนเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย ในบัตรใบเดียว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประธานคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั ใหญ่ เป็ นผู้รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทและการพัฒนาหลักในรอบปี การเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตาม
สารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561-2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี การเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
นาเสนอบนจอแสดงผลเป็ นภาษาไทย ครอบคลุมปริ มาณการใช้ เหล็กของโลก อัตราการใช้ กาลังการผลิตเหล็กของโลก
สถานการณ์ทางการตลาดของเศษเหล็กและแท่งถ่านอิเลคโทรด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และผลการดาเนินงานทางการเงิน
และผลการดาเนินงานด้ านการผลิตของบริ ษัทในรอบปี การเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
กรรมการผู้จดั การใหญ่อธิบายว่าส่วนประกอบจากปั จจัยภายนอกและภายในส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ในครึ่ ง ปี หลัง ของบริ ษัท ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ทมี กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิ น ภาษี เงิ นได้ ค่ าเสื่อ มราคา และค่าตัดจ าหน่า ย
(EBITDA) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญในครึ่ งปี หลัง ของปี 2562 ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมราคาเหล็ก ในตลาด
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ ลกู ค้ าชะลอการสัง่ ซื ้อเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้ า ซึ่งส่งผลต่อ
ปริ มาณและผลกาไร มีส องประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ ผลการดาเนินงาน ได้ แก่ 1) โรงงาน SCSC จังหวัดระยองที่เกิ ด
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อุบตั ิเหตุ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้ โรงงานผลิตเหล็ก หยุดทาการผลิตประมาณ 25 วัน ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและ
ห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัท บทเรี ยนที่ได้ รับจากเหตุการณ์ ในครัง้ นี ้ คือ การกาหนดมาตรการการดาเนินการแก้ ไขที่จาเป็ นขึ ้น
ทัง้ 3 โรงงาน 2) มี ก ารส ารองหนี ส้ ูญ ในปี 2562 จ านวน 35 ล้ า นบาทจากลูก ค้ ารายหนึ่ ง ที่ ช าระเงิ น ล่ า ช้ า
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาจาคุกกรรมการบริ ษัทดังกล่าวเป็ นเวลา 10 ปี ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการตังส
้ ารองหนี ้สูญ
บริ ษัทมีนโยบายสินเชื่อที่แข็งแกร่งเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมีการชาระเงินตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ชาระเงิน ทาง
บริ ษัทจะดาเนินการตามกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่ถกู ต้ อง
ในระหว่างปี บริ ษัทได้ รับรางวัลและความสาเร็ จ มากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริ หารงาน
คุณภาพ ประจาปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Award 2018 in Quality Management) ซึ่งนับเป็ นครัง้ ที่สี่
ในรอบห้ าปี ที่ ผ่า นมา ในด้ านความยั่งยื น บริ ษัท ได้ รั บ รางวัล บริ ษัท จดทะเบี ย นที่ มี ความโดดเด่น ในการด าเนิ นธุ ร กิ จ
(SET Sustainability Awards 2018) และ รางวัลหุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018)
และด้ านการบริ หารจัดการแรงงานและการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ บริ ษัทได้ รับรางวัลสถานประกอบการต้ นแบบ
ดีเด่นด้ านความปลอดภัย ประจาปี 2561
ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี การเงิน
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึง่ นาเสนอโดยกรรมการผู้จดั การใหญ่
คาถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังค
้ าอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี ้
1. นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง อ้ างถึงการนาเสนอรายงานผลประกอบการโดยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ว่า บริ ษัทมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ กาลังการผลิตโดยบริ ษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย ซึง่ อยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า ร้ อยละ 50
เรื่ องนี ้ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความกังวล ผู้ถือหุ้นจึงได้ สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริ ษัทในการดาเนินการในเรื่ องนี ้
กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาถาม และได้ ตอบข้ อซักถามว่ารัฐบาลได้ เสนอการออก
กฎหมายไม่อนุญาตให้ มีการจัดตังโรงงานผลิ
้
ตเหล็กเส้ น ก่อสร้ างรายใหม่ในประเทศไทยขึ ้นอีกในช่วงห้ าปี ข้ างหน้ า ความ
พยายามของบริ ษัท คือ การรักษาความสามารถในการแข่งขั นและการได้ รับอนุมตั ิให้ มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
เพิ่มมากขึ ้น โดยอัตราการใช้ กาลังการผลิตเฉลี่ยของบริ ษัทในช่วงห้ าปี ที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 70-75 ทังนี
้ ้ บริ ษัท
วางแผนกาลังการผลิตไว้ ที่ระดับร้ อยละ 80-85
2. นายฤทธิ ชัย หยิ บเจริ ญ พร ผู้ถื อ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง กล่า วถึ ง สงครามการค้ าระหว่างประเทศจี น กับ
สหรัฐอเมริ กา และหลายบริ ษัทในประเทศจีนทาการซื ้อ หรื อจัดตังโรงงานผลิ
้
ตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทังประเทศไทย
้
ซึง่ ส่งผลต่อความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นและราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด และเครื่ องจักรในตลาดเพิ่มสูงขึ ้น ในระยะ
ยาว มีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่ เหล็กจะมีความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันมากกว่าการ
ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้ า ผู้ถือหุ้นยังสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ ของบริ ษัทในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ เหล็กที่นาเข้ าจาก
โรงงานของประเทศจีนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบริ ษัทของ
ประเทศจีนมาจัดตังโรงงานผลิ
้
ตเหล็กในประเทศไทยเพื่อทาการซื ้อและขายผลิตภัณฑ์เหล็กระหว่างกันเองเท่านัน้ ผู้ถือหุ้น
ต้ องการทราบสาเหตุของการเพิ่มขึ ้นของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดของโลกอีกด้ วย
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ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาถาม และตอบว่าจากการที่ ความต้ องการภายในประเทศ
จีนมีความแข็งแกร่ง ประเทศจีนส่งออกเหล็กลดลงจากประมาณ 100 ล้ านตันในปี 2558-2559 เป็ น 65 ล้ านตันในปี ที่ผ่าน
มา อุปสรรคทางการค้ าที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริ กาส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคการค้ า หลายประเทศมีความกังวล
เกี่ยวกับการนาเข้ าสินค้ าเหล็กมายังประเทศและต้ องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน รัฐบาลให้ การสนับสนุนการผลิต
เหล็กภายในประเทศโดยออกมาตรการต่างๆ ดังนัน้ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
ได้ นาเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครอง ในประเทศไทยเหล็กเส้ นก่อสร้ าง ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) และได้ รับความคุ้มครองจากการนาเข้ า ประธานคณะกรรมการอธิบายว่าราคา
ของวัตถุดิบ เช่น เฟอร์ โรอัลลอย แท่งถ่านอิเลคโทรด และอื่นๆ เป็ นไปตามแนวโน้ มของตลาดต่ างประเทศและไม่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการใช้ งานที่สงู ขึ ้นของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้ าในประเทศจีน ในความเป็ นจริ ง การผลิตด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า
ในประเทศจีนมีน้อยกว่าร้ อยละ 10 ของกาลังการผลิตเหล็กทังหมด
้
เนื่องจากประเทศจีนใช้ เตาถลุงเหล็กและซื ้อแร่ เหล็ก
มากกว่า ประเทศจีนผลิตเศษเหล็กขึ ้นในท้ องถิ่นและมีการนาเข้ าในจานวนไม่มากอีกด้ วย
นายฤทธิชยั สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัทจะมีผลกาไรในปี การเงิน 2562-2563 และสอบถาม
ว่า บริ ษั ท สามารถประเมิ นผลประโยชน์ ที่ค าดว่า จะได้ รั บ จากข่า วที่ว่าอาจจะมี การลดค่า ไฟฟ้ าในอนาคต หลังจาก
ที่โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ สิ ้นสุดลง บริ ษัทมีแนวทางในการผลิตสินค้ าพิเศษอย่างไร ประธานคณะกรรมการตอบข้ อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในระดับที่ดี เนื่องจาก
มีการเติบโตของการพัฒ นาในประเทศเหล่านี ้ บริ ษัทเชื่อว่าด้ วยความต้ องการสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น การสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการใช้ จ่ายด้ านโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน ราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ปรับตัวลดลง ผลประกอบการของบริ ษัทจะดีขึ ้น
ดังที่ได้ แสดงไว้ ในแนวโน้ มธุรกิจปี การเงิน 2563 ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ นาเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปั จจุบนั รัฐบาลมีการประกาศอัตราค่าไฟฟ้ าทุก 4 เดือน โดยราคาจะขึ ้นอยู่กับราคาเชือ้ เพลิง
ระหว่างประเทศและปั จจัยอื่น ๆ ประกอบ บริ ษัทติดตามอัตราค่าไฟฟ้ าอย่างใกล้ ชิดและยังคงแสวงหาแหล่งพลังงานสารอง
ที่มีราคาถูกกว่า สาหรับปี การเงินที่ผา่ นมา SCSC ได้ ดาเนินการติดตังไฟฟ้
้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานซึ่งทาให้
บริ ษัทมีต้นทุนค่าไฟฟ้ าที่ต่ากว่าราคาค่าไฟฟ้ าปกติอย่างมีนยั สาคัญ
3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้ าของการทาธุรกรรมการซื ้อขายหุ้น
ระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นได้ อ้างถึงต้ นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการ
ขาดทุนจากการดาเนินงานของบริ ษัทโดยแนะนาให้ บริ ษัทผลิตสินค้ าเหล็กในระดับประหยัดจากขนาด ( economy of
scale) และจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยการกาหนดส่วนต่างคงที่
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้ งว่า ประธานคณะกรรมการจะแจ้ งสถานะในการทาธุรกรรม
การซื ้อขายหุ้นระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย ในช่วงท้ ายของการประชุม กรรมการผู้จดั การใหญ่ตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นต่อไปว่าในการดาเนินธุรกิจปกติ ราคาสินค้ าจะถูกกาหนดจากต้ นทุนบวกด้ วยกาไร แต่สาหรับธุรกิจเหล็กนัน้
มีข้อจากัด สืบเนื่องจากการที่มีการใช้ กาลังการผลิตต่าในประเทศ ลูกค้ ามีทางเลือกที่จะซื ้อสินค้ าเหล็กจากผู้ขายที่เสนอ
ราคาที่ต่ากว่าได้ โดยอธิบายว่าในขณะที่เตาหลอมไฟฟ้ าใช้ แ ท่งถ่านอิเลคโทรด และผลิตเหล็กที่ มีคณ
ุ ภาพดีกว่า การผลิต
ที่ผา่ นเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าซึง่ ไม่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่ใช้ แท่งถ่านอิเลคโทรดในกระบวนการผลิต ในประเทศไทย
ผู้ผลิตที่ใช้ เตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าในการผลิตเหล็ก สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กในราคาที่ต่ากว่า ได้ สาหรับประเทศ
ไทย อัตราการใช้ ไฟฟ้ าในช่วงที่มีความต้ องการไฟฟ้ าสูง (On-peak) (ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 13 ชั่วโมงในระหว่างวัน)
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มีอตั ราค่าพลังงานสูงกว่าในเวลากลางคืนประมาณร้ อยละ 40 หรื อช่วงที่มีความต้ องการไฟฟ้ าต่า (Off-peak) (ในวันเสาร์
อาทิตย์และกลางคืน) รวมกับค่าความต้ องการพลังไฟฟ้ า (Demand Charge) (ประมาณ 2-3 ล้ านบาท) ชาระแก่การไฟฟ้ า
จากความต้ องการของตลาดที่ ผัน ผวน เป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่บ ริ ษั ทจะน ามาพิจ ารณาในการตัด สิน ใจว่า เมื่ อใดที่ บริ ษั ท
จะดาเนินการผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตเหล็ก หรื อจะซื ้อเหล็กแท่งจากตลาด
4. นายประวิ ท ย์ วิ โรจน์ ว งษ์ ชัย ผู้ถื อ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง สอบถามเกี่ ย วกับ ต้ น ทุน รวม ราคาขาย Spread
(ผลต่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ) และแนวโน้ มของ Spread ในปี นี ้ เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และตอบว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาอ่านคาจากัดความของ Spread
ได้ จากงบการเงินที่อยูใ่ นรายงานประจาปี โดยปกติ ราคาเศษเหล็กจะอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 55-58 ของต้ นทุนเหล็กทังหมด
้
ที่ผลิตในประเทศไทย และอื่นๆ อีกประมาณร้ อยละ 20-25 เป็ นต้ นทุนทางด้ านพลังงาน แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์ โรอัลลอย
วัสดุทนไฟ และวัตถุดิบอื่นๆ รวมประมาณร้ อยละ 75-78 ของต้ นทุนทังหมดส่
้
วนที่เหลือเป็ นต้ นทุนคงที่และต้ นทุนจากการ
ดาเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา Spread เฉลีย่ ของบริ ษัทอยูร่ ะหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตัน ต้ นทุนผันแปร
ในอดีตที่สงู ขึ ้นเป็ นผลมาจากต้ นทุนของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ราคาประมาณ 800-900 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับราคา
ประมาณ 200 บาทต่อตัน เมื่อ 3 ปี ก่อน Spread มีโอกาสปรับเพิ่มได้ จาการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มและลดปริ มาณ
สินค้ าประเภทโภคภัณฑ์ (Commodity) ลง บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าประเภทเหล็กลวดรวมทังสิ
้ นค้ าตัดและดัดสาเร็ จรู ปพร้ อม
ใช้ งานเพิ่มขึ ้น บริ ษัทดาเนินการในด้ าน Product Mix (ส่วนผสมของสินค้ า) สินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม และลดต้ นทุนเพื่อปรับปรุ ง
Spread ทังนี
้ ้ Spread ของปี นี ้จะใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา ส่วนราคาเศษเหล็กยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างมาก
ตามคาถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้ งความคืบหน้ าในการทาธุรกรรมการซื ้อ
ขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จ และอธิ บายว่า HBIS ต้ องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์
ภาคบังคับจากรัฐบาลประเทศจีน
5. นายบุญนะ หาสิตพานิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษัท มีความสนใจในการผลิตเหล็กโครงสร้ าง
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้ อเสนอแนะ และตอบว่า บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
(SYS) เป็ นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้ างขนาดใหญ่ ที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่บริ ษัทผลิตเหล็กโครงสร้ างขนาด
2-4 นิ ้ว ความต้ องการใช้ เหล็กรูปพรรณในขณะนี ้มีไม่มากนัก และไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสาหรับการลงทุนขนาดใหญ่สาหรับ
สายการผลิตสินค้ านี ้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริ หารจะพิจารณาผลิตสินค้ าประเภทนี ้ในโอกาสที่เหมาะสมและ
หารื อเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในอนาคตต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อ
รับทราบ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ประธานคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึ่งกาหนดให้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี เป็ นผู้พิ จ ารณาอนุมัติ ง บการเงิ น ประจ าปี ณ วัน สิ น้ สุด ของรอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่างบการเงิ น ประจาปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการแล้ วนัน้ ได้ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท อย่า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน และเพีย งพอ ดังมี ร ายละเอี ย ดปรากฏอยู่ใ นรายงานประจ าปี 2561-2562 ของบริ ษั ท
ซึ่งในปี นี ้ บริ ษัทนาเสนอรายงานประจาปี ในรู ปแบบ QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูลรายงานประจาปี
ผ่านอุปกรณ์อิเลคโทรนิคและสมาร์ ทโฟน ทังนี
้ ้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าไปดูรายงานประจาปี ได้ ที่เว็ปไซต์ของบริ ษัทเช่นเดิม
ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

12,150
3,115
9,035
22,304
(188)

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

(0.02)

บาท/ หุ้น

มีคาถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังค
้ าอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุ ปดังต่อไปนี ้
1. นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง กล่าวถึงเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมิน
การด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและค่าความนิยม และได้ สอบถามว่า เหตุใดค่าเผื่อการด้ อยค่าของ NTS ที่ (3,380)
ล้ านบาท จึงสิ ้นสุดลง บริ ษัทมัน่ ใจได้ อย่างไรว่า NTS จะไม่มีการด้ อยค่าในอนาคต ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
คานวณค่าความนิยม และบริ ษัทต้ องประเมินทุกปี หรื อไม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรั บคาถาม และตอบว่าค่าความนิยมเกิดจากการซื ้อบริ ษัท
เหล็กสยาม (2001) จากัด (SISCO) บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จากัด (SCSC) และบมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป (NTS)
เมื่อปี 2545 โดย บมจ. มิลเลนเนียมสตีล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ค่าความนิยม คือ
ส่วนต่างของราคาที่จ่ายหักด้ วยมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ของบริ ษัทย่อยที่ได้ มา โดยทุกปี จะมีการตรวจสอบการด้ อยค่าของ
ค่าความนิยมสาหรับทุกกิ จการ และกระบวนการในการติด ตาม คือ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตของกิ จการ
เพื่อยืนยันว่ายังมีค่าความนิยมในงบการเงิน ค่าความนิยมใน NTS ได้ ถกู ตัดจาหน่ายหมดแล้ ว ตังแต่
้ ปี 2551 ได้ มีการ
เปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีของไทย กลุม่ กิจการได้ หยุดการตัดจาหน่ายค่าความนิยมโดยเปลี่ยนเป็ นการประเมิ นการ
ด้ อยค่าของค่าความนิยมแทน นายศักดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความ
แตกต่า งไปจากสิ น ค้ า คงเหลือ ที่ บัน ทึก ในงบกระแสเงิ น สด ประธานคณะกรรมการตอบว่า งบกระแสเงิ น สดบัน ทึ ก
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การเปลี่ยนแปลงของสินค้ าคงเหลือในเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่งบแสดงฐานะการเงินจะเป็ นมูลค่าสินค้ าคงเหลือของ
บริ ษัท
นายศักดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จากงบการเงินรวมว่า มีการบันทึกรายได้ จากการ
ขาย 22,222 ล้ านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายอยูท่ ี่ (21,619) ล้ านบาท และขาดทุนสาหรับปี (188) ล้ านบาท เมื่อพิจารณาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ถือหุ้นพบว่ากาไรก่อนภาษี เงินได้ มีจานวน 64 ล้ านบาท ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีรายได้
ที่มาจากธุรกิจหลักหรื อมาจากรายได้ อื่น กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวตอบว่า รายได้ อื่นมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว
ในระหว่างปี โดย รายได้ อื่น จานวน 82 ล้ านบาท ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อที่ 26 ประกอบด้ วย
รายได้ จากเงินชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทประกันภัย จานวน 41 ล้ านบาท รายได้ จากการขายผลพลอยได้ เช่น ฝุ่ น ดิน
และอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในบริ ษั ท รายได้ จ ากดอกเบี ย้ ค้ า งช าระจากการช าระล่า ช้ า ที่ เ รี ย กเก็ บ จากลูก ค้ า นายหัต ถศัก ดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริ ษัทประกอบธุรกิ จโดยมีรายได้ จากการถื อหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
โดยมีรายได้ มาจากบริ ษัทย่อยที่ดาเนินงานจานวน 3 แห่ง
นายศักดิ์ชยั สอบถามว่าการจ่ายเงินปั นผลนัน้ มาจากงบการเงินรวม หรื องบการเงินเฉพาะกิจการ นายหัตถศักดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร ตอบว่าการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรที่เกิดจากงบการเงินรวม
2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชยั ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด จากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุนใน “เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ” จานวน 241 ล้ านบาท และจากงบกระแสเงินสดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานใน “ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย” จากเครื่ องจักร 366 ล้ านบาท จะเป็ นเช่นนี ้
ต่อไปทุกปี หรื อไม่และจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ าหรื อไม่ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับบริ ษัทได้
ตังส
้ ารองค่าชดเชยสาหรับพนักงานที่เกษี ยณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จากการเปลี่ยนแปลงผลบังคับ
ใช้ ของกฎหมายจากการจ่ายค่าชดเชยจานวน 300 วันเป็ น 400 วัน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาถาม และอธิบายว่าบริ ษัทมีแผนการลงทุนในงบลงทุน ทังหมด
้
3 ประเภท ได้ แก่ 1) ข้ อกาหนดทางด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม 2) โครงการซ่อมบารุ งเพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่า
และ 3) การลงทุนที่มีผลตอบแทน ในปี งบประมาณ 2562 มีการใช้ จ่ายเงินลงทุน 241 ล้ านบาท ในขณะที่ในปี งบประมาณ
2563 กาหนดไว้ เป็ นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้ านบาท คาดการณ์ ใช้ จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้ แ ก่
1) การลดการใช้ แ ท่ง ถ่ า นอิ เ ลคโทรด และปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิ ภาพการใช้ เ ศษเหล็ก ที่ SCSC จัง หวัด ระยอง และ
2) การปรับปรุ งการผลิตของเหล็กลวดที่ NTS จังหวัดชลบุรี ด้ วยงบลงทุน 150 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดสรร
งบประมาณสาหรับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของอัตรากาลังคน กรรมการผู้จดั การใหญ่ตอบ
คาถามเกี่ ยวกับ เกี่ ย วกับ พระราชบัญ ญัติ ค้ ุมครองแรงงานฉบับแก้ ไข ในไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2563 และบันทึก
ผลกระทบทางการเงิ นในไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2563 รายละเอีย ดซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ภายหลัง วัน ที่ใ นงบการเงิ น
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหน้ าสุดท้ ายของรายงานประจาปี ปี งบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงานนี ้ต่องบการเงินของกลุม่ กิจการและบริ ษัทจานวน จานวน 57 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาทตามลาดับ
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิ น
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบว่ า ในวาระการ
ประชุม นี ้เป็ นวาระปกติ จะต้ อ งได้ รับ อนุม ตั ิจ ากผู้ ถือ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ ถือ หุ้ น ที ่ม าประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,229,763,676
6,225,131,476
0
4,632,200
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9256
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0744
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 92 ราย เป็ นจานวน 2,267,438 หุ้น นับรวมจานวน
ผู้ถือหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 549 ราย เป็ นจานวน 6,229,763,676 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9742 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท 8,421,540,848 หุ้น
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561-2562 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2561 การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 7.51
ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 3.6 จากปี 2560 ซึ่งมาจากการผลิตที่ลดลงร้ อยละ 7.3 ในขณะที่การนาเข้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7
จากปี ก่อน การผลิตภายในประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้ าลดลง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทยคือ การเพิ่มขึ ้นของผลผลิตจากเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าในช่วง 18 เดือนที่ผา่ นมา
ในระหว่างปี มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงคุณภาพเหล็กเส้ นที่แตกต่างตามวิธีทางการผลิต
เหล็ก สิ่งนี ้คาดว่าจะเพิ่มพูนความรู้ ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับการผลิตเหล็กประเภทต่างๆ และการเพิ่มปริ มาณการขายเหล็ก
ที่ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้ า
ราคาวัตถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ ในเตาหลอมไฟฟ้ า เฟอร์ โรอัลลอยด์ และวัสดุทนไฟที่สงู
และเปลี่ย นแปลงตลอดทัง้ ปี ในช่วงครึ่ งปี หลัง ส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพของการด าเนินงานของบริ ษัท มีการขาย
เหล็กเส้ นในโครงการก่อสร้ างลดลงเนื่องจากความล่าช้ าในการลงทุนของภาครัฐในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ประธานคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึ่งกาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และข้ อ 46 ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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นอกจากนี ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม (หลังจากหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย) ซึง่ จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
ที่จะไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที่ที่ต้องชาระหนี ้ของบริ ษัทให้ เสร็ จสิ ้นตามสัญญา การปรับ
โครงสร้ างหนี ้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือ หุ้นเป็ นหลักสาคัญ แต่ทงั ้ นี ้ จะต้ อ งได้ รับ ความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจาปี 2561-2562 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิจานวน (188)
ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจานวน (2,762) ล้ านบาท ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 64 ล้ านบาท และมีกาไรสะสมจานวน 1,540 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2561-2562 สิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2562 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 3.2 ล้ านบาท ยอดสะสมในเงินสารองหลังการโอนในปี การเงิน
ปั จจุบนั มีจานวน 369 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน สาหรับการจ่ายเงินปั นผลหลังจากพิจารณาปั จจัย
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของบริ ษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
มีคาถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังค
้ าอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุ ปดังต่อไปนี ้
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง แจ้ งว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ เงินออมเพื่อการลงทุนในหุ้นบริ ษัท และ
คาดว่าจะได้ รับเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นขอให้ บริ ษัทสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าได้ เลือกที่จะลงทุนในบริ ษัทที่
ถูกต้ องเหมาะสมแล้ ว
ประธานคณะกรรมการกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนและเข้ าใจบริ ษัท และแจ้ งว่า
Tata Steel Limited มีความเชื่อมัน่ ต่อประเทศไทยสูง มากและยังคงลงทุนในบริ ษัทอยู่ ผู้บริ หารและพนักงานทางานอย่าง
หนักเพื่อการชาระหนี ้อย่างตรงเวลาให้ แก่ธนาคาร จนเกือบจะปลอดหนี ้ ดาเนินการผลิตในโรงงานทัง้ 3 แห่งด้ วยความ
ปลอดภัยอย่างสูง ปรับปรุ ง Product Mix (ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ) และได้ รับการยอมรับมากมายจากภาครัฐและอื่นๆ
บริ ษัทมัน่ ใจในการทาสิง่ ที่ดีที่สดุ เพื่อการปรับปรุ งต่อไปและขอขอบคุณและชื่นชมต่อความอดทนรอและการสนับสนุนของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. นางสาวสุพร ปทุมสุว รรณวดี ผู้ถื อหุ้น มาด้ ว ยตนเอง ได้ ร้องเรี ยนเรื่ องการให้ บริ ก ารของโรงแรมและขอ
เปลีย่ นเป็ นโรงแรมอื่นในปี หน้ า ผู้ถือหุ้นได้ กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการที่เข้ าใจ
ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้ อเสนอแนะและขออภัยต่อผู้ถือหุ้นสาหรับความไม่สะดวก
ที่เกิดขึ ้น และขอให้ เลขานุการบริ ษัทดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรประจาปี 2561-2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 3.2 ล้ านบาท ยอดสะสม
ในเงินสารองหลังการโอนในปี การเงินปั จจุบนั มีจานวน 369 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน สาหรับการ
จ่ายเงินปั นผลหลังจากพิจารณาปั จจัยต่างๆ ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของบริ ษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ น
ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ งดจ่ายเงิ นปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการ
ลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้ เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2561-2562 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 3.2
ล้ านบาท และงดจ่ายเงิ นปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,231,190,330 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เห็นด้ วย
จานวน 6,227,965,130 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
99.9482
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
3,115,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0500
งดออกเสียง
จานวน
110,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0018
บัตรเสีย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 33 ราย เป็ นจานวน 1,426,654 หุ้น นับรวมจานวน
ผู้ถือหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 582 ราย เป็ นจานวน 6,231,190,330 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9911 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท 8,421,540,848 หุ้น
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เนื่องจากตนเองเป็ น
หนึง่ ในกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี ้ จึงขอให้ วาระนี ้นาเสนอโดยกรรมการผู้จดั การใหญ่แทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เ ป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 19 ซึ่งกาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ในอัตราหนึ่งในสาม (หรื อใกล้ เคียง
กันกับหนึ่งในสาม) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่ง
กรรมการอีก ก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายปิ ยุช กุปต้ า

2) นายธราธร เปรมสุนทร

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
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3) นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

ในการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ที่ ป รากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม ลาดับ ที่ 3 ซึ่ง ได้ จัด ส่ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พร้ อมกับ หนัง สื อ นัด ประชุม ฉบับ นี ้
และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายปิ ยุช กุปต้ า 2) นายธราธร เปรมสุนทร
และ 3) นายอาชีช อนุปัม เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติ
เกี่ ย วกับ การกระท าผิ ด อาญาในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง ได้ ก ระท าโดยทุจ ริ ต และการท ารายการที่ อ าจเกิ ด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ 1) นายปิ ยุช กุปต้ า 2) นายธราธร เปรมสุนทร และ 3) นายอาชีช อนุปัม กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุมลาดับที่ 3
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นมีคาถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการขอให้ ที่ประชุมลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้ อ 18 (ข) ในการเลือกตัง้
กรรมการบริ ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคน
ในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้
สิทธิ ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ และ หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
ประธานได้ แ จ้ ง เพิ่ มเติม ก่อ นการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ูถื อหุ้นรั บทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้ เป็ นวาระปกติ
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานคณะกรรมการได้ เ สนอให้ ก รรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ง ตามวาระในที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น นี ้
และจะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้ โปรดยืนขึ ้นตามที่ได้ แสดงประวัติ
ของท่านที่หน้ าจอ

หน้ า 14 จาก 23

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 เป็ นรายบุคคล และให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม
ตามที่ เ สนอโดยคณะกรรมการ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นายปิ ยุช กุปต้ า
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,231,191,352
จานวน 6,230,420,752
จานวน
560,600
จานวน
210,000
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9876
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0090
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

รวมจานวนหุ้นได้ 6,231,191,352
จานวน 6,230,314,152
จานวน
667,200
จานวน
210,000
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9859
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0107
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0034
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

รวมจานวนหุ้นได้ 6,231,191,352
จานวน 6,230,531,152
จานวน
560,200
จานวน
100,000
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9894
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0090
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0016
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

2. นายธราธร เปรมสุนทร
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายอาชีช อนุปัม
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 2 ราย เป็ นจานวน 1,022 หุ้น นับรวมจานวนผู้ถือหุ้นได้
ทังสิ
้ ้น 584 ราย เป็ นจานวน 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9911 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
8,421,540,848 หุ้น
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กบั กรรมการ ประจาปี 2562-2563
ประธานคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

หน้ า 15 จาก 23

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้ องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ผลการดาเนินงาน และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อบริ ษัท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัททังหมดในปั
้
จจุบนั นันน้
้ อยกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับที่ได้ คานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัท จึงเสนอให้ คงค่าตอบแทนกรรมการไว้ เท่าเดิม ทังนี
้ ้ ประธาน
คณะกรรมการแจ้ ง เพิ่มเติม ว่า ค่าตอบแทนดังกล่า ว ซึ่งได้ มี การปรั บลดลงไปร้ อยละ 30 ตัง้ แต่ปี 2555 และไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงอีกเลยนับแต่นนมา
ั้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562-2563
(1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึง่ แบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่ก รรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอัตรา
ไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมา จนกว่าจะมีมติเป็ นอย่างอื่น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสือนัดประชุม
หน้ า 6 ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า ตามตารางด้ านล่าง

คณะกรรมการบริ ษัท

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะจัดการ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา ประธาน
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
ประธาน
และความยัง่ ยืน
กรรมการ

2562-2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี )
(บาทต่อครัง้ )
630,000
42,000
525,000
21,000
472,500
21,000
168,000
15,750
115,500
10,500
15,750
10,500
150,000
15,750
75,000
10,500
150,000
15,750
75,000
10,500

2561-2562 (ปี ที่แล้ ว)
ค่ าตอบแทน เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครัง้ )
630,000
42,000
525,000
21,000
472,500
21,000
168,000
15,750
115,500
10,500
15,750
10,500
150,000
15,750
75,000
10,500
150,000
15,750
75,000
10,500

บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบ โบนัส เงินบานาญ และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่นแก่กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษัท ทาทา สตีล และบริ ษัทย่อย ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทย่อย จะต้ องไม่รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทที่ตนเข้ าไปดารงตาแหน่ง

หน้ า 16 จาก 23

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
ให้ กบั กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562-2563 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม
2563) ซึ่งแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ตามที่ได้ ผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา จนกว่า
จะมีมติเป็ นอย่างอื่น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,231,411,352
6,230,644,152
560,200
207,000
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9877
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0090
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0033
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 1 ราย เป็ นจานวน 220,000 หุ้น นับรวมจานวนผู้ถือหุ้น
ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 585 ราย เป็ นจานวน 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9937 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
8,421,540,848 หุ้น
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562-2563
ประธานคณะกรรมการได้ เรี ยนเชิญนายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ ดาเนินการประชุมตามวาระ
การประชุ ม นายหั ต ถศั ก ดิ์ ณ ป้ อมเพ็ ช ร์ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ขอ งบริ ษ ั ท
ข้ อ 40 ซึ่ง กาหนดให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจาปี เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบตั ิงานมาแล้ ว 7 รอบปี บัญชี ไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ และต้ องมีการเว้ นวรรคอย่างน้ อย 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงจะสามารถกลับมาปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของบริ ษัทได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561-2562 ตลอดจน
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) ปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นที่พอใจและให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติที่ครบถ้ วน ตลอดจน
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เ กี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ทาให้ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจา ปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี ้
 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรื อ
 นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรื อ
 นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843)
จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ทังนี
้ ้ นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4474) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทมาตังแต่
้ ไตรมาส 2, 3 และประจาปี บัญชี ของปี 2560-2561 ตังแต่
้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปี บัญชี 2561-2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561
และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในปี 2562-2563 เป็ นจานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี 2561-2562 สาหรับ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุม หน้ า 7 ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท
บริ ษัทย่อย (3 บริ ษัท)
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริ การตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัท
จานวนทัง้ สิน้

ปี 2562-2563
(ปี ที่เสนอ)
1,640,310 บาท
1,510,925 บาท
3,151,235 บาท

ปี 2561-2562
(ปี ที่ผ่านมาทัง้ ปี )
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

ในระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที่พกั ฯลฯ
เป็ นจานวนเงิน 501,022 บาท ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่เป็ นบริ ษัทในเครื อกับผู้สอบบัญชี บุคคล หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และบริ ษัทในเครื อสานักงานสอบบัญชี
มีคาถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังค
้ าอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุ ปดังต่อไปนี ้
1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ขอให้ บริ ษัทแจ้ งความคืบหน้ าของเรื่ องที่ปรากฏในหน้ าที่ 17
ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับกรณีที่ลกู ค้ าค้ างชาระโดยบริ ษัทได้ ดาเนินการตามความ
เหมาะสมและจาเป็ นต่องบการเงินในเรื่ องดังกล่าว และงบการเงินได้ รับการรับรองในการพิจารณาค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
แล้ ว
กรรมการผู้จดั การใหญ่ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาถาม และตอบว่า บริ ษัทได้ รับเงินสดจานวน 23 ล้ านบาทจาก
การค ้าประกันของธนาคาร และได้ รับเงินสด 3 ล้ านบาทจากลูกค้ า บริ ษัทได้ ดาเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้ ารายนั ้น
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รวมทังคดี
้ อาญา คาพิพากษาถึงที่สดุ ในคดีแพ่งและคดีอาญาพิพากษาว่าลูกค้ ากระทาผิดจริ ง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ดังนัน้ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาให้ กรรมการของบริ ษัทของลูกค้ าถูกพิพากษาจาคุกเป็ นเวลา 10 ปี
เนื่องจากไม่ชาระค่าบริ การดังกล่าว ยอดคงเหลือคงค้ างของลูกค้ าได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ ตามบรรทัดฐานของมาตรฐานการบัญชี
นายพาษรร แจ้ งว่านายวีระพันธ์ ทีปสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น จานวนร้ อยละ 5.56 ได้ เสียชีวิตลง และ
สอบถามว่าบริ ษัทได้ แ สดงความเสีย ใจต่อ ผู้ถือ หุ้น หรื อ ไม่ กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ก ล่า วขอบคุณ ผู้ถือ หุ้นที่แ จ้ งข้ อ มูล
ดัง กล่า วต่อ บริ ษ ัท และแจ้ ง ว่า บริ ษัท รับ ทราบข่า วการสูญ เสีย ของนายวีร ะพัน ธุ์ ทีป สุว รรณ โดยนางสาวอนุต ตรา
พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระและตนเองได้ เข้ าร่ วมพิธีศพเป็ นการส่วนตัว นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ เคยให้ การสนับสนุน
และให้ คาแนะนาแก่บริ ษัทมากว่า 10 ปี
จากนัน้ นายพาษรรได้ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้ าของข้ อมูลที่บริ ษัทได้ สง่ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นกับ HBIS ว่าล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ ว นับจากการประกาศครัง้ แรก ผู้ถือหุ้นแนะนา
ให้ บริ ษัทแจ้ งความคืบหน้ าของการทาธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นทั ้งหมดผ่า นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั ง้
ประธานคณะกรรมการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เข้ าใจว่า HBIS กาลังรอการอนุมตั ิที่จาเป็ นจากรัฐบาลจีน และเมื่อ
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลใดๆ เพิ่มเติม บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ทันที
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562-2563 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ว่าในวาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562-2563 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น
จานวน 6,228,089,152 หุ้น
จานวน
560,200 หุ้น
จานวน
2,762,000 หุ้น
จานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9467
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0090
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0443
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม นับรวมจานวนผู้ถือหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 585 ราย เป็ นจานวน
6,231,411,352 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9937 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท 8,421,540,848 หุ้น
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วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานคณะกรรมการได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ ดาเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม และคณะกรรมการบริ ษัทไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้
ก่อนจะเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการได้ แจ้ งว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้น ที่ จ าหน่า ยทัง้ หมด อาจขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุไว้ ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ได้ ทัง้ นี ้
ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะนาเสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดร้ องขอให้ เพิ่มวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ ที่ประชุมดาเนินการต่อ ด้ วยการ
ตอบคาถามจากนายฤทธิ ชัย หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น ที่ได้ ส่งคาถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน
2562 - 15 กรกฎาคม 2562 และขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้ตอบคาถามเหล่านี ้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาถามที่สง่ มายังเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า และตอบคาถามดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1. สาเหตุที่ราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรดเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญคืออะไร เป็ นเพราะการขยายตัวของ
โรงงานเตาหลอมไฟฟ้ าในประเทศจีน หรื อการเพิ่มขึ ้นของราคาถ่านหินหรื อไม่ แนวโน้ มของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดตอนนี ้
เป็ นอย่างไร กรรมการผู้จดั การใหญ่ชี ้แจงว่า เนื่องจากประเทศจีนกาลังเพิ่มการลงทุนในกาลังการผลิตเหล็กจากเตาหลอม
ไฟฟ้ ามากขึน้ เนื่องจากความกดดันด้ า นสิ่งแวดล้ อม เมื่อ ความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้ าเพิ่มขึน้
ปริ มาณการใช้ แท่งถ่านอิเลคโทรดก็จะเพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันแนวโน้ มการใช้ ยานพาหนะไฟฟ้ าเพื่อทดแทนรถยนต์บน
ท้ องถนน ซึง่ แบตเตอรี่ ที่ใช้ ในยานพาหนะไฟฟ้ าต้ องใช้ ถ่านโค้ กแบบแท่งเข็มซึ่งเป็ นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ ในการทาแท่งถ่าน
อิเลคโทรด เป็ นผลให้ มีการขาดแคลนถ่านโค้ กแบบแท่งเข็มทัว่ โลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรด
จากประมาณ 2,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน เพิ่มเป็ นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน เมื่อราคาสูงขึ ้นบริ ษัท
จานวนมากก็เริ่ มลงทุนในโรงงานแท่งถ่านอิเลคโทรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกสาหรับการผลิตแบตเตอรี่ หรื อยานพาหนะ
ไฟฟ้ า การเพิ่มขึ ้นของอุปทานของอิเล็กโทรดและความต้ องการถ่านโค้ กแบบแท่งเข็มที่ลดลงเล็กน้ อยจึงช่วยให้ ราคาแท่ง
ถ่านอิเลคโทรดลดลงมาอยูท่ ี่ 7,000-8,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน
คาถามที่ 2. การเพิ่มขึ ้นของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด จะส่งผลกระทบต่อผลกาไรของบริ ษัท หรื อไม่ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ชี ้แจงว่า มีผลต่อความสามารถในการทากาไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเลคโทรดมีสว่ นสาคัญต่อต้ นทุนการแปลง
สภาพของเตาหลอมไฟฟ้ า จึงทาให้ ต้นทุนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในช่วงสองปี ที่ผ่านมา แต่ขณะนี ้ราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดเริ่ ม
ปรับตัวลดลง ต้ นทุนการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการทากาไรก็จะดีขึ ้นด้ วย
คาถามที่ 3. บริ ษัทจะหยุดความผันผวนจากวงจรกาไรและขาดทุนได้ อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชีแ้ จงว่า
บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริ ษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้ นตลาด
จากทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
ทาให้ เกิดความร่ วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเพิ่มกาลังการ
ผลิตเหล็กเส้ นในประเทศภายในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า การเรี ยกเก็บอากรตอบโต้ การทุม่ ตลาด และมาตรการการป้องกันการหลบ
เลีย่ ง (เพื่อป้องกันผู้นาเข้ าหลบเลีย่ งการจ่ายอากรตอบโต้ การทุม่ ตลาด) และภายในบริ ษัทยังคงมีการพัฒนาการดาเนินงาน
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ที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดต้ นทุนคงที่รวมถึงต้ นทุนผันแปร การเพิ่มผลิตผลต่อกาลังคน การลงทุนในการปรับปรุ งระบบ
อัตโนมัติรวมถึงการยกระดับโรงงานเพื่อขายผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม
ผู้ถือหุ้นมีคาถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังนี ้
1. นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีอตั รากาไร
สูงของบริ ษัท เช่น ลวดเหล็กเสริ มยางรถยนต์ ในแง่ของสถานะในตลาด รายได้ จากการขายและกาไร ประมาณการรายได้
และปริ มาณการขายเหล็กเส้ นของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นอันเกิดจากโครงการของรัฐบาลทีเ่ พิ่มขึ ้น ผู้ถือหุ้นถามว่ามีวตั ถุดิบเพียงพอ
สาหรับการผลิตจากเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าในประเทศไทยหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ซกั ถามและตอบว่า เป็ นการยากที่บริ ษัทจะแจ้ งตัวเลขกาไรที่
แน่นอนจากผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มได้ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มมีสดั ส่วนเกือบร้ อยละ 22-25 ของยอดขายรวม โดยทัว่ ไป
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มให้ ผลกาไรสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการทากาไร ในแง่ของความท้ าทาย
มีระยะเวลาในการอนุมตั ิที่ยาวนานเนื่องจากลูกค้ าต้ องการทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพราะจาเป็ นต่อการ
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สดุ จากประเทศญี่ ปนุ่ เกาหลี และไต้ หวัน เมื่อบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิ ธุรกิจก็จะคงที่
บริ ษัทคาดว่าปริ มาณเหล็กเส้ นจะเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5-10 หากมีการดาเนินโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานใหม่ตามการอนุมัติ
งบประมาณของรัฐบาล เตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าจะใช้ เศษเหล็กที่ใหม่และไม่มีสงิ่ เจือปน ส่งผลให้ ความต้ องการเศษเหล็ก
เพิ่มขึ ้นและราคาเศษเหล็กเพิ่มขึ ้นด้ วย ในมุมมองของบริ ษัท คือ พิจารณาจากการผสมผสานการใช้ เศษเหล็กชนิดอื่นและ
เศษเหล็กที่ใหม่และไม่มีสงิ่ เจือปน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนของโลหะในระบบ โครงการขนาดใหญ่ จะไม่ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าวจะขายให้ กบั ตลาดในภูมิภาคหรื อโครงการขนาด
เล็กที่มีความได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนจากการไม่ใช้ แท่งถ่านอิเลคโทรด บริ ษัทมีการดาเนินงานด้ านตราสินค้ า ช่องทางการขาย
และการส่งเสริ มการขาย ตามกฎระเบียบในประเทศไทย ผู้ผลิตในตลาดต้ องแจ้ งกระบวนการผลิต เช่น IF, BF หรื อ EF
เป็ นแถบนูนบนสินค้ าเหล็ก บริ ษัท ยังได้ ให้ ความรู้ กบั ลูกค้ าและทาการตลาดเกี่ยวกับข้ อได้ เปรี ยบของผลิตภัณฑ์ เตาหลอม
ไฟฟ้ า ที่เหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน อเมริ กา ยุโรป และ
ญี่ ปุ่น ไม่มีเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าหรื อได้ ปิดโรงงานดังกล่าว เนื่องจากปั ญหาด้ านสภาพแวดล้ อม และสาเหตุอื่น ๆ
ในระยะยาว เตาหลอมเหนี่ย วนาไฟฟ้ าจะขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซีย นและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ การผลิต ด้ ว ย
เตาหลอมเหนี่ย วนาไฟฟ้ ายัง มีค วามท้ า ทายในเรื่ อ งของมลพิษ ซึ่งกาลังทวีค วามสาคัญมากขึน้ ในทุก ประเทศ ดังนัน้
กฎระเบียบต่างๆ จะทาให้ เตาหลอมแบบเหนี่ยวนาไฟฟ้ าดาเนินการผลิต ได้ ยากขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ โครงการใหญ่ ๆ
ของภาครัฐก็ไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์จากเตาหลอมแบบเหนี่ยวนาไฟฟ้ าเช่นกัน
2. นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่าเหตุใด Tata Steel Limited จึงวางแผนที่จะขายหุ้น
ให้ กบั HBIS เนื่องจากธุรกิจเหล็กไม่นา่ สนใจอีกต่อไป หรื อผู้บริ หารไม่สามารถบริ หารธุรกิจให้ มีกาไรได้ อีกแล้ วใช่หรื อไม่
ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับความคิดเห็นและกล่าวว่า Tata Steel Limited ได้ วางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อรักษาและเสริ มสร้ างธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ อเสนอดังกล่าว
มีประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ในระหว่างที่รอให้ ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ Tata Steel Limited ก็ยงั คงดาเนินธุรกิจต่อไป
อย่างมีเสถียรภาพ
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นายวาทินสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของราคาแร่เหล็กและต้ นทุนพลังงานที่สงู และกล่าวว่าบริ ษัทเหล็ก
บางแห่งมีปัญหาการทุจริ ตในการจัดหาเศษเหล็ก และต้ องการทราบว่า บริ ษัทประสบปั ญหาคล้ ายกันนี ้หรื อไม่ ประธาน
คณะกรรมการชี ้แจงว่าบริ ษัทไม่ได้ ใช้ แร่ เหล็กในการผลิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริ ษัทใช้ พลังงานไฟฟ้ า
และก๊ าซธรรมชาติเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญของต้ นทุนในการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้ า บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ เพื่อ
ลดการใช้ พลังงานในการผลิต และพลังงานแสงอาทิตย์ คือทางเลือกหนึ่งซึ่งทาให้ ต้นทุนลดลงร้ อยละ 30-40 จากราคาของ
การไฟฟ้า และกล่าวเสริ มอีกว่าบริ ษัทมีระบบการตรวจสอบที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการทุจริ ต
3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ขอให้ บริ ษัทส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรั พย์ เพื่อแจ้ ง
สถานะการทาธุรกรรมของ HBIS
ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าจะมีการทบทวนเรื่ องการส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรั พย์ อีกครั ง้ ต่อจากนัน้
นายประวิทย์ต้องการทราบขนาดกิจการของ HBIS เมื่อเทียบกับ Tata Steel Limited ประธานคณะกรรมการตอบว่า HBIS
(ตังอยู
้ ่ที่ประเทศจีนและเซอร์ เบีย) เป็ นบริ ษัทที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองในประเทศจีนโดยมีกาลังการผลิตทั่วโลกประมาณ
45 ล้ านตัน ส่วน Tata Steel Global (ตังอยู
้ ใ่ นประเทศอินเดีย ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) มีกาลังการผลิตจานวน
29 ล้ านตัน
นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในกรณีที่ HBIS ต้ องการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องอาศัยการทา
คาเสนอซื ้อ แต่สามารถสร้ างโรงงานของตนเองได้ ตามที่กฎหมายไทยอนุญาต HBIS จะต้ องลงทุนสาหรับโรงงานที่มีขนาด
ใกล้ เคียงกับบริ ษัท ด้ วยเงินลงทุนเท่าใด ประธานคณะกรรมการกล่าวว่ารัฐบาลไม่อนุญาตให้ มีการลงทุนการผลิตเหล็กเส้ น
ใหม่ในประเทศไทย ในกรณีที่จะลงทุน ยัง มีตวั เลือกมากมายสาหรับการลงทุน เช่น เตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า เตาหลอม
ไฟฟ้ า หรื อ โรงงานมือสอง เป็ นต้ น โดยมีคา่ ใช้ จ่ายลงทุนที่แตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั วิธีการต่างๆ ที่นกั ลงทุนจะใช้ Tata Steel
Limited ได้ ซื ้อโรงงานทัง้ 3 แห่งของบริ ษัทมานาน ซึ่งในขณะนี ้ มีสถานะที่แข็งแกร่ งในประเทศไทย รวมทังการเป็
้
นผู้นาใน
ด้ านต่างๆ จึ งเป็ นการยากที่จะเปรี ยบเทียบว่า นักลงทุนที่ต้ องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้ เคียงกับ บริ ษัทจะต้ องใช้
งบประมาณเท่าใด
นายประวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์ การผนึกกาลังใดที่คาดว่า HBIS จะมอบให้ กับบริ ษัท ประธาน
คณะกรรมการกล่าวว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่
ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้ นใหม่ในระบบได้ หรื อการที่ประเทศจี นไม่สามารถส่งออกมายัง
ประเทศไทยได้ อย่างง่ายดาย เนื่องจากการควบคุมมาตรฐานจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) และ
มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด ดังนัน้ การทาธุรกิจในประเทศไทย บริ ษัทของจีนอาจจะมาในประเทศและจัดตังหน่
้ วยงาน
ของตัวเอง หรื อร่ วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจัยบวกหลายประการที่จะดึงดูดการลงทุนรวมถึง การมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมต่อกับกับประเทศเพื่อนบ้ านอีกด้ วย
สุดท้ าย นายประวิท ย์ สอบถามเกี่ ยวกับราคาเหล็กในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน กรรมการ
ผู้จัด การใหญ่ ต อบว่ า ทัง้ 3 ประเทศ ได้ แก่ พม่ า ลาว และกัม พูช า ซึ่ ง เป็ นเพื่ อ นบ้ า นของไทย ไม่ มี ก ารผลิ ต เหล็ ก
ภายในประเทศ ดังนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั การนาเข้ าเหล็กโดยเหล็กที่ “ผลิตในประเทศไทย” เป็ นสินค้ าระดับพรี เมี่ยม ในสามประเทศ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นี ้ ในรู ปของผลิตภัณฑ์ บริ การ และความเป็ นไทย คู่แข่ง คือประเทศเวียดนามและจีน บริ ษัทยังวางแผนที่จะส่งออกไปยัง
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้ วย
4. นายยุทธพงษ์ พงษ์ ภาวศุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการทาธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นกับ HBIS
ได้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินงานเกี่ยวกับเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าไว้ หรื อไม่ และจะมีวิธีจดั การกับสถานการณ์ของ
ตลาดในปั จจุบนั เช่นนี ้อย่างไร
ประธานคณะกรรมการตอบข้ อซักถามกรณีนโยบายการดาเนินงานของบริ ษัท เน้ นการผลิตด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ าที่
โรงงานทัง้ 3 แห่ง บริ ษัททางานร่ วมกับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) และภาครัฐ สาหรับการทา
เครื่ องหมาย IF และ EF บนเหล็กเส้ นก่อสร้ างเพื่อให้ ลกู ค้ าทราบถึงแหล่งที่มาของการผลิต ประธานคณะกรรมการกล่าว
เพิ่มเติมว่า HBIS ไม่ได้ มีการกล่าวถึงการผลิตด้ วยเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ าในช่วงการหารื อแต่อย่างใด
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่ องอื่นใดที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานคณะกรรมการได้ กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 และอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ด้ วยดี
ในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวปิ ดประชุม
อนึง่ หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุ ปจานวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 585 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้
ทังสิ
้ ้น 6,231,427,852 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.9939 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท จานวน
8,421,540,848 หุ้น

ปิ ดประชุมเวลา 12:30 น.

(นายปิ ยชุ กุปต้ า)
ประธานที่ประชุม
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