บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง
้ ที่ 14
ประจำ�ปี 2558
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.

โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
155 ถนนราชดำ�ริ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

เหล็กระดับโลก เพื่ อคนไทย

สารบัญ

สารบัญ
หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจาปี 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 13 ประจำปี 2557
วันที่ 31 กรกฎำคม 2557

3
9

(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)

2. รำยงำนประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

CD

3. หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท

23

4. ประวัติของกรรมกำรที่เสนอชื่อให้ ได้ รับกำรเลือกตังแทนกรรมกำรที
้
่ต้ องออกตำมวำระ

25

(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2, 3 และ 6)
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)

(เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

2. คำชี ้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ ำร่วมประชุม
และกำรออกเสียงลงคะแนน

28
32

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ กำหนด

36

4. แบบฟอร์ มแสดงควำมจำนงขอรับรำยงำนประจำปี 2557-2558 เป็ นรูปเล่ม

41
43

(โปรดศึกษำกำรใช้ หนังสือมอบฉันทะจำกคำชี ้แจงวิธีกำรมอบฉันทะในหน้ ำ 36)

5. แผนที่สถำนที่จดั ประชุม ณ โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอี ยดเพิม่ เติมได้ที่ :

พริมำ พำนิช/ ปริญดำ บุญปรำศภัย/ ปรำรถนำ สิงหะเนติ
สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
555 อำคำรรสำทำวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1460-2 โทรสำร 0-2937-1224
E-mail address : cso_tsth@tatasteelthailand.com

เรื � อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั�งที � 14 ประจําปี 2558

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุ้น

หนังสื อนัดประชุม

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั�งที � 14 ประจําปี 2558
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เมื�อวันที� 28 เมษายน 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 14 ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ ที� 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม
อนั นตรา สยาม กรุ งเทพฯ ห้ อ งบอลรู ม เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลุ มพิ นี เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร เพื� อ
พิจารณาระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี �
วาระที � 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั�งที � 13 ประจําปี 2557 วันที � 31 กรกฎาคม 2557
ที�มา
บริษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 13 ประจําปี 2557 เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2557 โดยที�ประชุมได้ พิจารณา
วาระต่างๆ ตามที�กฎหมายกําหนด และได้ ส่งรายงานการประชุมให้ แก่กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเ ทศไ ทย ภ ายใ นระยะเว ลาที� กํ าหน ด ต ล อ ด จ น ไ ด้ ม ีก า รเ ผยแ พ ร่ ท า ง เ ว ็บ ไ ซ ต์ ข อ ง บริ ษั ท
(www.tatasteelthailand.com) พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี �
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง� ที� 13 ประจําปี 2557
เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2557 ซึง� ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 : ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที � 1)

รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557-2558 สิ�นสุดวันที � 31 มีนาคม 2558
ที�มา
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 40 กําหนดให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดง
ถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที�ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557-2558 สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558 ซึ�ง
ได้ รายงานผลการดําเนินงานและการเปลีย� นแปลงที�สาํ คัญที�เกิดขึ �นของบริ ษัท ไว้ ในรายงานประจําปี 2557-2558 ที�
ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี �
(รายงานประจําปี 2557-2558 : ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที � 2)

3

วาระที � 2

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

มติท� ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสื อนัดประชุม

มติท่ ปี ระชุม
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2557-2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ที่มา
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2557-2558 สิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558 ซึง่ ได้ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ไว้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและ
เพียงพอ ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

(งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 : ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 2)

มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2557-2558 และการงดจ่ายเงินปันผล
ที่มา
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมต
ั ิจดั สรรเงินกาไร
และข้ อ 46 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ
กาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
 นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทกาหนดว่า “บริ ษัทจะจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถ
ู ือหุ้นในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ ที่จะไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนั ยสาคัญ ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบด้ วย ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที่ที่ต้อง
ชาระหนี ้ของบริ ษัทให้ เสร็ จสิ ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้ างหนี ้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ น
หลักสาคัญ แต่ทงนี
ั ้ จ้ ะต้ องได้ รับความเห็นชอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น”
 ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิ น ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมี ขาดทุนสุทธิ
ตามงบการเงินรวม จานวน (611) ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 15 ล้ าน
บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2557-2558 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 0.75 ล้ านบาท และงดจ่ายเงินปั นผล
มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน ้า 2 ของ 6

พิจารณาเลื อกตั้ งกรรมการแทนกรรมการผู ท้ ี่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจาปี 2558
ที่มา
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ในอัตราหนึ่งในสาม (หรื อใกล้ เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดย
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
 สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14 ประจาปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 คน ได้ แก่
1) ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
์
2) นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3) นายปิ ยุช กุปต้ า
กรรมการบริ ษัท และ คณะจัดการ
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 74 (1/2558-2559) (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณา
ทบทวนอย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ค วามเห็ น ชอบในการด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระของผศ. รวี วัล ย์
ภิยโยพนากุล แม้ วา่ จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทต่อเนื่องกันมากกว่า 9 ปี
 ในการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
ความเห็นชอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็ นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และ ธุรกิจอื่นๆ
ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็น
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มี ประวัติ
เกี่ยวกับการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต และการทารายการที่อาจ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

หนังสื อนัดประชุม

วาระที่ 5

(ประวัติของกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อ : ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 4)

มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558-2559
ที่มา
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติฯ
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ได้ แก่ ภาระหน้ าที่และความ
รั บผิดชอบที่ได้ รั บมอบหมาย อัต ราค่าตอบแทนที่ อยู่ในระดับเดีย วกับบริ ษั ทจดทะเบียนอื่น ในหมวด
หน ้า 3 ของ 6
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณา
กลัน่ กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

(แนวทางและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ : ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 3)

หนังสื อนัดประชุมสามัญ

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังผลการด
้
าเนินงานและปั จจัยต่างๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทแล้ ว เห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558-2559 (1 เมษายน
2558-31 มีนาคม 2559) ซึง่ แบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่า
อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2557-2558 ในปี ที่ผ่านมา จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่าง
อื่น
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

ปี 2557-2558
ปี 2558-2559
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่ผ่านมา)
ค่ าตอบ เบีย้ ประชุม ค่ าตอบ เบีย้ ประชุม
แทน
แทน
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครัง้ ) (บาทต่อปี ) (บาทต่อครัง้ )
ประธาน
630,000
42,000
รองประธาน
525,000
21,000
กรรมการ
472,500
21,000
ประธาน
168,000
15,750
กรรมการ
เท่าเดิม
เท่าเดิม
115,500
10,500
ประธาน
0
15,750
กรรมการ
0
10,500
ประธาน
150,000
15,750
กรรมการ
75,000
10,500

มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558-2559
ที่มา
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณา แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้
 ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้
ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบต
ั ิงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557-2558
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้ ว เห็นว่าบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เป็ นที่พอใจและให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท
หน ้า 4 ของ 6

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 25582559 ตามที่ได้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
 แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทสาหรั บรอบปี บัญชี ของปี 2558-2559 ตังแต่
้ วันที่ 1 เมษายน 2558 และ
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
o นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) หรื อ
o นายมนูญ มนูสขุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) หรื อ
o นายชูพงษ์ สุรชูติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325)
แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ทังนี
้ ้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3440) เป็ นผู้ ลงลายมื อ ชื่ อ ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท มาตัง้ แต่ ร อบปี 2555-2556
(1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) รวมเป็ นสามรอบปี บัญชี
 กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2558-2559 เป็ นจานวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็ น
อัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี 2557-2558
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2558-2559 (ปี ที่เสนอ)
บริ ษัท
2,250,000 บาท
บริ ษัทย่อย (3 บริ ษัท)
1,958,000 บาท
หมายเหตุ :

หนังสื อนัดประชุม

รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติที่ครบถ้ วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทาให้ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เต็มที่

ปี 2557-2558 (ปี ที่ผ่านมา)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท

ในรอบปี บัญชี เมษายน 2557 - มี นาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี การจ่ายค่าบริ การอื ่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบงบ
การเงิ นตามมาตรฐานอิ นเดี ย งบการเงิ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ค่าเดิ นทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พกั
เป็ นต้น จานวน 3,178,935 บาท ให้แก่ผสู้ อบบัญชี ของบริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี สงั กัด บุคคล หรื อกิ จการที ่
เกี ่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี สงั กัดดังกล่าว

เรื่องอื่ น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14
ประจาปี 2558 ในวันอังคารที่ 2 มิถนุ ายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 3 มิถนุ ายน 2558
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14 ประจาปี 2558 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าว โดยบริษัทจะเริ่มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ตัง้ แต่ เวลา 08:00 น. เป็ นต้ นไป
และเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เรื่ อง การมอบฉันทะ” บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะดาเนินการจัดส่ งเอกสารเชิญประชุมพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นที่ระบุท่ อี ยู่หลายที่เพียงที่อยู่เดียวเท่ านัน้ (Principle Address)
หน ้า 5 ของ 6
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วาระที่ 8

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

มติท่ ปี ระชุม
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสื อนัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข ที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุม
ลาดับที่ 3 หรื อสามารถ Download ได้ จาก www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน)
้ โดยขอ
ความร่ วมมือจัดส่ งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทังนี
้ ้เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการลงทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทาสรุ ปข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบี ย น การแสดงเอกสารเข้ า ร่ ว มประชุ ม และการออกเสี ย งลงคะแนน พร้ อมด้ ว ยแผนที่ ส ถานที่ จัด ประชุ ม
ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุมลาดับที่ 1-2 และ 5
บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง
เป็ นผู้รับมอบอานาจ การประชุมในครัง้ นี ้มีกรรมการอิสระจานวน 2 คน คือ ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล และ นายหัตถศักดิ์ ณ
ป้อมเพ็ชร์ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
สาหรับผู้ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2557-2558 เป็ นรู ปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์ มที่ปรากฎตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุมลาดับที่ 4 และส่งให้ บริ ษัททางโทรสารที่หมายเลข 66(2) 9371224 หรื อส่งทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้ ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1460-2 โทรสาร 0-2937-1224
วันที่ 28 เมษายน 2558
หน ้า 6 ของ 6

เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
ผู้มาประชุม :
คณะกรรมการ :
1. นายคูชิค ชัทเทอจี

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2. นายมาริ ษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

3. ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

6. นายปิ ยุช กุปต้ า

กรรมการ และ คณะจัดการ

7. นายวิเวก คามรา

กรรมการ และ คณะจัดการ

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และคณะจัดการ

เลขานุการ :
1. นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริ ษัท

ผู้บริ หาร :
1. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริ หาร

4. นายไพฑูรย์ เชื ้อสุข

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายทรงศักดิ์ ปิ ยะวรรณรัตน์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย
หน้ า 1 จาก 14

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

ห้ องบอลรูม โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพฯ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 13 ประจาปี 2557

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

6. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

7. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9. นายจันดรา โมฮาน เวอร์ มา

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริ หารการลงทุน
และความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
หมายเลขผู้สอบบัญชี 3440

ผู้เข้ าร่ วมประชุม :
1.

นายสุรพล ลิ ้มพานิช

ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี

2.

นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสิทธิ์

ผู้จดั การส่วน – กลยุทธ์ การเงินและบริ หารต้ นทุน

3.

นายมานิช ชาร์ มา

หัวหน้ าฝ่ ายจัดการการลงทุน
บริ ษัท ทาทา สตีล อินเดีย
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เริ่ มประชุม เวลา 10:00 น.
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 13 ประจาปี
2557 และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่ รับมอบฉันทะจานวน 581 คน นับรวม
จานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 5,999,358,069 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 71.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทจานวน
8,421,540,848 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 37 จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
วาระการประชุม
ประธานได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที่เข้ าร่ วมประชุม และได้ ให้
เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ
ความสะดวกในการสรุปเป็ นมติ และเพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี ้ มีข้อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า
หน้ าที่ 32 - 35 และมีวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารดังกล่าว หน้ าที่ 38 - 39 ซึง่ ได้ สรุปให้ ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกรรมการจึงได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระดังต่อไปนี ้
หน้ า 2 จาก 14

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 12 ประจาปี 2556 เมื่ อ วั น ที่
31 กรกฎาคม 2556

ประธานกรรมการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 12 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2556 ซึง่ บริ ษัทได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 1 ในหน้ าที่ 8 - 22 โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึง เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 12 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงแจ้ งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า ใน
วาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจานวนหุ้นได้ 6,300,045,980
จานวน 6,298,983,780
จานวน
0
จานวน
1,062,200

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

วาระที่ 1 :

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9831
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0168

หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 300,687,911 หุ้น
รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2556 - 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดใหญ่เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชี 2556-2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้ ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตาม
สารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2556-2557 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
กรรมการผู้จดั ใหญ่ได้ ชี ้แจงการดาเนินงานโดยสรุปของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับรอบปี 2556-2557
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การบริ โภคเหล็กทัว่ โลกมีอตั ราการเติบโตอยู่ระหว่าง 3 – 3.5% กาลังการผลิตทั่วโลกสูงกว่าการบริ โภคอย่างมี
นัยสาคัญซึ่งส่งผลต่อการทากาไร การก่อสร้ างยังคงเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ เหล็กมากที่สุด ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศไทยเมื่อปี ที่แล้ วส่งผลให้ การเติบโตของการใช้ เหล็กในภาคการก่อสร้ างและยานยนต์ในสองไตรมาสสุดท้ ายของปี
เป็ นลบ หลังจากที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ าบริ หารประเทศ ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคดีขึ ้น และ อัตราผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศคาดว่าจะเติบโตประมาณ 1.5 – 2% ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรงยาว การนาเข้ าสินค้ าจากประเทศจีน
ส่งผลทางลบกับบริ ษัท แต่ บริ ษัทได้ รับ ความช่วยเหลือจากกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ ได้ ออกมาตรการคุ้มครองการทุ่มตลาด
สาหรั บเหล็กลวดคาร์ บอนสูง ในด้ านการเงิ น ถึงแม้ ว่าสถานการณ์ การตลาดจะไม่ดี แต่บริ ษัทก็ สามารถทากาไรก่อน
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วาระที่ 2 :

หน้ า 3 จาก 14

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

ดอกเบี ้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) อยูท่ ี่ประมาณหนึ่งพันล้ านบาท และมีกาไรก่อนภาษี และ
หลังภาษีเป็ นบวก ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากการดาเนินงานตามแผนพลิกฟื น้ บริ ษัทที่เริ่ มมาตังแต่
้ ปี 2554
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ เรี ยนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆ ที่บริ ษัทได้ ทาเพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินงาน
เช่น การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตภายใต้ โครงการ SEAL, โครงการ SAVE เพื่อลดพลังงาน, โครงการ DEE เพื่อปรับปรุ งงาน
ด้ านการตลาดและการขาย ทาให้ บริ ษัทได้ รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลการรับรองการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางานที่บริ ษัท เอ็น. ที. เอส. และได้ รับรางวัล CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของแผนงานสาคัญในรอบปี บัญชี 2558 บริ ษัทคงเน้ นความเป็ นผู้นาในตลาดเหล็กเส้ นในประเทศต่อไป
และยังคงหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเตาถลุงขนาดเหล็ก (Mini Blast)
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ เชิญผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเรื่ องสินค้ าเหล็กนาเข้ าจากประเทศจีน บริ ษัทมีแผนที่จะลด
ต้ นทุนการผลิตเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ อย่างไร และแนวโน้ มการทาตลาดในอนาคตของสินค้ าตราทาทาทิสคอนจะเป็ น
อย่างไร คาถามสุดท้ ายคือผลตอบแทนจากเงินทุนที่ระบุไว้ 12% จะสามารถทาได้ เมื่อไร
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นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานกรรมการ ได้ เรี ยนชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของทังสามบริ
้
ษัทย่อยมาโดยตลอด ทังการลดอั
้
ตราการสูญเสียและค่าใช้ จา่ ยโรงงานที่ไม่จาเป็ นเพื่อเป็ นการสร้ างผลกาไร
ให้ มากขึ ้น ในเรื่ องของสินค้ าตราทาทาทิสคอนที่เปิ ดตัวตังแต่
้ ปี 2554 นัน้ บริ ษัทได้ เสริ มสร้ างชื่อสินค้ าให้ เกิดขึ ้นในช่อง
ทางการขายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการค้ าปลีก ซึง่ ส่งผลให้ ยอดขายและผลต่างระหว่างราคาขายและราคา
วัตถุดิบเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ สินค้ าตราทาทาทิสคอนมีราคาขายสูงกว่าคูแ่ ข่ง และบริ ษัทยังคงพยายามรักษา
สถานะความเป็ นผู้นาในตลาดสินค้ าเหล็กเส้ นก่อสร้ างต่อไป
ส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุน 12% นัน้ ประธานกรรมการกล่าวว่าเป็ นเป้าหมายที่บริ ษัทต้ องการให้
บรรลุผล มีหลายโครงการที่บริ ษัทริ เริ่ มจะทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การที่จะทาให้ บริ ษัทมีกาไรมากขึ ้นนัน้ เป็ นสิ่ง
ที่ท้าทายในสถานการณ์ตลาดปั จจุบนั แต่บริ ษัทก็จะทาให้ ดีที่สดุ โดยจะไม่คานึงเฉพาะปั จจัยเรื่ องต้ นทุน แต่ยงั พิจารณาใน
เรื่ องของการขาย การตลาด การสร้ างตราสินค้ า เพื่อสร้ างช่องทางจาหน่ายให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ให้ คาแนะนาต่อบริ ษัทในเรื่ องขอให้ หน่วยงานราชการช่วย
พิจารณาเรื่ องหยุดการนาเข้ าสินค้ าคุณภาพต่าจากประเทศจีน และได้ นะนาให้ บริ ษัทพิจารณาเรื่ องการผลิตสินค้ าชนิด
ต่างๆ ให้ มากขึ ้น เช่น เหล็กทรงแบนเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ประธานกรรมการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ นาเสนอประเด็นที่น่าสนใจ และได้ เรี ยนว่าบริ ษัทได้ รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่ องการต่อต้ านการนาเข้ าสินค้ าเหล็กจากประเทศจีน บริ ษัทยังได้ นาเสนอผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้ นต้ านแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวสาหรับพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจมีความต้ องการมากขึ ้นในอนาคต ส่วนคาแนะนา
เรื่ องการผลิตสินค้ าเหล็กทรงแบนนัน้ ประธานกล่าวว่าขณะนี ้บริ ษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทที่ผลิตเหล็กทรงยาว

หน้ า 4 จาก 14

ส่วนการที่จะติดตังเครื
้ ่ องจักร

3. นายสุนทร ลัภกิตโร ผู้ถือหุ้น ให้ คาแนะนาในเรื่ องโครงการสร้ างทางรถไฟที่มีประกาศเมื่อเร็ วๆ นี ้ ว่าบริ ษัท
ควรพิจารณาผลิตเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อใช้ สร้ างรางรถไฟที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการรองรับความต้ องการในอนาคต
ประธานกรรมการกล่าวตอบว่าการผลิตเหล็กสาหรับใช้ ก่อสร้ างรางรถไฟต้ องใช้ เหล็กที่มีส่วนประกอบที่มี
คุณสมบัติแตกต่างและพิเศษ ซึง่ จะมีผ้ ผู ลิตจานวนน้ อยในโลกที่สามารถผลิตสินค้ าชนิดนี ้ได้ และหนึ่งในนันคื
้ อทาทาสตีล
- ยุโรป และสินค้ าชนิดนี ้ได้ ส่งออกไปทั่วโลก สาหรับทาทาสตีล ประเทศไทย ยังไม่สามารถผลิตเหล็กพิ เศษชนิดนีไ้ ด้ ใน
ขณะนี ้ แต่บริ ษัทยังคงเน้ นการขายสินค้ าเหล็กเส้ นและเหล็กลวดพิเศษที่ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเหล่านี ้
4. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องกาไรของบริ ษัทเป็ นกาไรที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อไม่ และได้ แนะนา
ให้ บริ ษัทเพิ่มผลผลิตเพื่อจะได้ สร้ างผลกาไรให้ มากขึ ้น
ประธานกรรมการได้ ชี ้แจงว่าการที่บริ ษัทกลับมามีผลกาไรได้ นนั ้ เป็ นผลมาจากการทุ่มเทการทางานอย่าง
หนักของพนักงาน กาไรที่แสดงในงบการเงินเป็ นกาไรจริ งที่บริ ษัทสามารถทาได้ ในปี ที่ผา่ นมา สาหรับคาแนะนาที่ให้ บริ ษัท
เพิ่มการผลิต ประธานเรี ยนว่าสิ่งสาคัญอันดับแรกคือการปรับปรุ งผลกาไรและการเพิ่มการใช้ กาลังการผลิตตามที่บริ ษัทมี
อยูใ่ นปั จจุบนั

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

ซี่งเน้ นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เหล็กทรงยาว
เพื่อการผลิตเหล็กทรงแบนนัน้ จะต้ องใช้ เงินลงทุนเพิ่มในจานวนที่สงู มาก

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ
ประจาปี 2556- 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุม รั บทราบรายงานกิ จการประจาปี 2556- 2557 สิ น้ สุดวันที่ 31 มี นาคม 2557 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ

หน้ า 5 จาก 14
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ประธานกรรมการเรี ยนว่ากาไรของบริ ษัทไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั อัตราภาษี จากมาตรการการตอบโต้ การทุ่มตลาด
แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวมีส่วนช่วยบริ ษัท แต่การบริ หารงานในหลายเรื่ องที่บริ ษัททาจะช่วย
สร้ างความยั่ง ยื น ในการท ากาไรในอนาคต ส่วนผลิตภัณ ฑ์ ที่ มี อัตราการเติ บโตสูง สุด ประธานกรรมการกล่า วว่า คื อ
เหล็กเส้ นในขณะที่เหล็กลวดมีแรงกดดันจากการนาเข้ าสินค้ าราคาถูกจากประเทศจีน
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5. นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น ขอให้ กรรมการชี ้แจงเรื่ องอัตราการเก็บภาษี ที่ได้ จากมาตรการการ
ตอบโต้ การทุ่มตลาดช่วยสร้ างผลกาไรให้ บริ ษัทเท่าใดและอย่างไร และถามว่าผลิตภัณฑ์ชนิดไหนที่บริ ษัทผลิตที่มีอัตรา
เติบโตสูงสุด

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2556 - 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานกรรมการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2556 - 2557 สิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่างบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วนัน้ ได้ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2556 - 2557 อย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2556- 2557 ของบริ ษัท ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญ
ได้ ดงั นี ้
งบดุลรวมและบัญชีกาไรขาดทุนรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
กาไรสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

16,195
7,179
9,016
25,440
30.79

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

0.00

ล้ านบาท

มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงค
ั ้ าถาม พร้ อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ ชี ้แจง ซึ่งสรุ ปได้ ดงั นี ้
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1. นายเกริ ก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริ ษัทได้ เดินเครื่ องจักรเต็มกาลังการผลิตหรื อไม่ และขอให้ บริ ษัท
ชี ้แจงค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หาร และสุดท้ ายถามเรื่ องทาไมบริ ษัทถึงมีผลกาไรน้ อยมากเมื่อเทียบกับรายได้
ประธานกรรมการชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัททาการผลิตอยู่ที่ 1.3 ล้ านตัน จากกาลังการผลิตทั ้งหมด 1.7
ล้ านตันต่อปี และคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ ้นในอนาคตอันใกล้ สาหรับค่าใช้ จ่ายบริ หารนั ้นลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงการบริ หารค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เกี่ยวกับการทากาไร ประธานกรรมการชี ้แจงว่าในปี ที่ผ่าน
มาบริ ษัท สามารถทา EBITDA ได้ 4% ซึ่งสามารถเทียบได้ กบั บริ ษัทเหล็กอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และได้ เรี ยนว่า
บริ ษัทจะพยายามปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนของบริ ษัทที่จะล้ างการขาดทุนสะสมจะเป็ นเมื่อไร

ประธานกรรมการเรี ยนว่าบริ ษัทมีแผนการที่จะสร้ างผลกาไรให้ มากขึ ้น ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย
บริ ษัทที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง
3. พ.ต.อ. สมเกียรติ บารุงพฤกษ์ สอบถามว่าทาไมบริ ษัทจึงใช้ รอบปี บัญชีเริ่ มวันที่ 1 เมษายน แทนที่จะใช้ รอบ
ปี บัญชีตามปี ปฏิทิน และสอบถามถึงนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

หน้ า 6 จาก 14

มีผ้ ถู ือหุ้นรายหนึ่งขอให้ คณะกรรมการตรวจสอบชี ้แจงในประเด็นพิเศษบางเรื่ อง
นายมาริ ษ สมารัมภ์ และ ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ ได้ ร่วมชี ้แจงและตอบคาถามต่อที่ประชุม ซึ่ง
สรุปได้ ดงั นี ้
1. นายธารา ชลปราณี ได้ สอบถามว่าในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทย่อยมีกาไรจานวนเท่าใด และถามต่ออีกว่าจะเป็ นไปได้
หรื อไม่ถ้าบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินของบริ ษัทย่อยในรายงานประจาปี
ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจงว่างบการเงินรวมสะท้ อนถึงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
การที่แสดงงบการเงินรวมในรายงานประจาปี ทาให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ หากผู้ถือหุ้น
มีความประสงค์จะดูงบการเงินของบริ ษัทย่อยสามารถขอได้ จากกระทรวงพาณิชย์

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

สาหรับรอบปี บัญชี ประธานกรรมการเรี ยนว่า บริ ษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทาทา สตีล
ประเทศอินเดีย ดังนัน้ รอบปี บัญชีจะต้ องสอดคล้ องกับรอบปี บัญชีตามบริ ษัทแม่ สาหรับนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแนวทาง และมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด

2. นายเกริ ก สามนต์ธรรม สอบถาม ว่าบริ ษัทมีรายได้ 25,362 ล้ านบาท ทาไมจึงมีผลกาไรเพียง 30 ล้ านบาท
อัตราการทากาไรของบริ ษัทเป็ นเท่าไร รวมทังของบริ
้
ษัทย่อย สุดท้ ายถามถึงเรื่ องรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลจากบริ ษัท
ย่อยมาที่บริ ษัทใหญ่

นายมาริ ษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยหลายด้ านที่ทา
ให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จ เช่น เครื่ องจักร กาลังการผลิต ความสามารถในการบริ หาร ซึง่ อยูใ่ นแผนพลิกฟื น้ ที่บริ ษัทได้
ดาเนินการตังแต่
้ ปี 2554 ในธุรกิจเหล็ก มีคา่ ใช้ จา่ ยคงที่ซงึ่ ทาให้ ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึ ้น ประเด็นอื่นคือราคาสินค้ า
สาเร็ จรูปและวัตถุดิบต้ องมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถทากาไรได้ บริ ษัทพยายามซื ้อเศษเหล็กในประเทศให้
ได้ มากที่สดุ และจะนาเข้ าในส่วนที่ขาดเท่านัน้ บริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายให้ มีกาไรหลังภาษีเป็ นบวก ซึง่ สามารถทาได้ ในปี ที่ผา่ น
มา โดยมี EBITDA อยูท่ ี่ 4% บริ ษัทพยายามจะรักษาและปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้นตามลาดับ
มีคาถามจากผู้ถือหุ้นว่าทาไมรายงานทางการเงินในงบการเงินของบริ ษัทแม่และงบการเงินรวมต่างกัน
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ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ยนว่างบการเงินรวมเป็ นรายงานทาง
การเงินของบริ ษัทแม่และบริ ษัทย่อยรวมกันเป็ นรายงานเดียว บริ ษัทย่อยรายงานตัวเลขทางการเงินมาให้ บริ ษัทแม่ นักบัญชี
ของบริ ษัทแม่จะรวบรวมตัวเลขและตัดรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างกันและรวมผลเป็ นงบการเงินรวม

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ยนว่าในอุตสาหกรรมเหล็ก ราคาขาย
ถูกกาหนดโดยตลาด ค่าใช้ จา่ ยหลักมาจากเศษเหล็ก บริ ษัทได้ พยายามจะซื ้อให้ มากขึ ้นจากแหล่งในประเทศ ซึง่ จะช่วยให้
บริ ษัทมีต้นทุนที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับการนาเข้ า บริ ษัทไม่สามารถควบคุมราคาทังทางด้
้
านเศษเหล็กและราคาขาย ซึง่ มีความ
ผันผวนสูง บริ ษัทได้ พยายามอย่างดีที่สดุ ในการควบคุมต้ นทุนและตัดค่าใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ นลง

หน้ า 7 จาก 14

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานกรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไร
ขาดทุนประจาปี 2556 - 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ว่า ในวาระการประชุมนีเ้ ป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2556 - 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 :

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

6,315,728,868
6,315,538,151
40,017
150,700

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9969
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0006
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0023

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2556 – 2557 และงดจ่ ายเงินปั นผล
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

ประธานกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติจดั สรรเงินกาไร และข้ อ 46 ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ว่า บริ ษัท จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุ นสารองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่จะไม่ทาให้ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที่ที่ต้องชาระหนี ้ของบริ ษัทให้ เสร็ จสิ ้นตามสัญญาการป รับโครงสร้ างหนี ้
และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะ
ยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสาคัญ แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาปี 2556-2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2557 บริ ษัทมียอดกาไรสุทธิ จานวน 30.8 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรเงินกาไรสาหรับปี 2557 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 6.6 ล้ านบาท สาหรับการจ่ายเงินปั นผล หลังจาก
พิ จ ารณาปั จ จัย ต่า ง ๆ ซึ่ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การดาเนิ น งานของบริ ษัท งบการเงิ น รวมถึ ง ค่า ใช้ จ่า ยที่ จ าเป็ นในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีความเห็นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
พ.ต.อ. สมเกียรติ บารุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ให้ ความเห็นว่า บริ ษัทควรให้ เหตุผลที่ชดั เจนในการงดจ่ายเงินปั นผล

หน้ า 8 จาก 14

มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,315,728,868 หุ้น
เห็นด้ วย
จานวน 6,315,235,868 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9921
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
312,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0049
งดออกเสียง
จานวน
180,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0028
วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ ีครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 13 ประจาปี 2557

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรร
กาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น รั บ ทราบ
ว่า ในวาระการประชุม นี ้ เป็ นวาระปกติ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติจ ากผู้ถือ หุ้ น ด้ ว ยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2) นายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์

กรรมการ และ คณะจัดการ

3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ คณะจัดการ

นายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์ กรรมการ และ คณะจัดการ ได้ แจ้ งขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 68 (2/2557-2558) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้ มีมติให้ ความเห็นชอบตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่งตังนายวิ
้
เวก คามรา เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ และ
คณะจัดการ แทนนายนายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์
ในการสรรหาบุคคลที่ จะดารงตาแหน่ง กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม

หน้ า 9 จาก 14
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1) นายคูชิค ชัทเทอจี

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

ประธานกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 19 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการ
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ในอัตราหนึ่งในสาม (หรื อใกล้ เคียงกันกับหนึ่ง
ในสาม) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งกรรมการอีก
ก็ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน ได้ แก่

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

ฉบับนี ้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 คน ได้ แก่ 1) นายคูชิค ชัทเทอจี และ 2) นาย
ราจีฟ มังกัล รวมทัง้ 3) นายวิเวก คามรา กรรมการเข้ าใหม่แทนนายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์ เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจเหล็ก และ ธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริ ต
และการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทัง้ 2 คน ได้ แก่ 1) นายคูชิค ชัทเทอจี และ 2) นายราจีฟ มังกัล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทังเลื
้ อกตัง้ 3) นายวิเวก คามรา เป็ นกรรมการเข้ าใหม่แทนนายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์ ตามที่ได้
ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติ
ของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 4
ประธานกรรมการได้ เสนอให้ ที่ประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยใช้ คะแนนเสียงตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 (ข) เท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยูท่ งหมด
ั ้ ซึง่ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี ้ เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู
้
้ ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2557 เป็ นรายบุคคล และให้ ดารงตาแหน่งเดิม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นายคูชิค ชัทเทอจี
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

6,315,728,868
6,312,509,678
3,068,400
150,700

2. นายวิเวก มาดาน คามรา
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน

6,315,728,868
6,315,325,068
231,100
172,700

หน้ า 10 จาก 14

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9490
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0485
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0023
หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9936
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0036
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0027

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9967
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0003
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0028

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557-2558

กรรมการผู้จดั การใหญ่แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติฯ
คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557-2558 (1 เมษายน 2557-31 มีนาคม 2558) ในอัตรา
เท่า กับ ปี ที่ ผ่ านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ย้ ประชุมที่ จ่ายให้ เฉพาะครั ง้ ที่ กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ดัง
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสือนัดประชุม หน้ า 4 และตารางด้ านล่าง

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

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

เบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )
42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500

เมื่ อไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติ ม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 - 2558 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า
ในวาระการประชุมนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถื อหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 - 2558 ตามที่
คณะกรรมการเสนอจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็ นอื่น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง

หน้ า 11 จาก 14

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

6,315,728,868
6,315,525,068
23,100
180,700

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

วาระที่ 6 :

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

19

3. นายราจีฟ มังกัล
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (ทังนี
้ ้ เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

6,315,728,868
6,315,169,568
342,100
217,200

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9911
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0054
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0034

วาระที่ 7: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2557 - 2558
นายมาริ ษ สมารั มภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของ
บริ ษัท ข้ อ 40 ซึ่ง กาหนดให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจาปี เป็ นผู้พิจารณา แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่า สอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีคนเดิม อี กก็ ได้ ทัง้ นี ้ มี เงื่ อ นไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการได้ พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตัง้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์ บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) และ/หรื อ นายมนูญ มนูสุข (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4292) และ/หรื อ นาย ชูพงษ์ สุรชูติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2556 - 2557 ทังนี
้ ้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็ น ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2555 - 2556 รวมเป็ นสองรอบปี บัญชี
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในปี 2557 - 2558 เป็ นจานวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าค่าสอบบัญชีประจาปี 2556-2557 จานวน 128,000
บาท (3.14%) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้ า 5 และตารางด้ านล่าง ดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท
บริ ษัทย่อย (3 บริ ษัท)

ปี 2557-2558 (ปี ที่เสนอ)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท

ปี 2556-2557 (ปี ที่ผ่านมา)
2,180,000 บาท
1,900,000 บาท

มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นว่า บริ ษัทควรปรับปรุ งระบบการบริ หารงานภายใน เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบ
บัญชีได้ ง่ายและลดเวลาที่ใช้ ในการสอบบัญชี ซึง่ ส่งผลให้ คา่ สอบบัญชีไม่เพิ่มขึ ้นในปี ต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557 - 2558 โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่าในวาระ
การประชุมนี ้เป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 12 จาก 14

ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

6,315,728,868
6,315,440,068
41,100
247,700

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9954
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0006
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0039

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มหนังสือข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้ อ 5 โดยการตัด
หุ้นบุริมสิทธิทงิ ้ เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิได้ หมดอายุลง
ประธานกรรมการเรี ยนต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิจานวน 788,300,000 หุ้น ซึ่งมีอายุ 11 ปี ตังแต่
้ ปี
2545 โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ตลอดระยะเวลา หรื อถูกบังคับแปลงสภาพเมื่อครบ
กาหนดปี ที่ 11 แล้ วแต่เหตุการณ์ ใดจะเกิดขึ ้นก่อน หุ้นบุริมสิทธิได้ หมดอายุลงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิรายสุดท้ ายได้ รับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญเรี ยบร้ อยแล้ ว

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557 - 2558 ด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มหนังสือข้ อบังคับของ
บริ ษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้ อ 5 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการหมดอายุของหุ้นบุริมสิทธิ โดยยกเลิกข้ อความเดิม และใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน

หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมลู ค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริ ษัทเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละหนึ่ง (1) บาท”

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องใดเพิ่มเติม กรรมการผู้จดั การใหญ่จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่ม
หนังสือข้ อบังคับของบริ ษัท โดยได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้จะต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

หน้ า 13 จาก 14
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“หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 1 (วาระที่ 1)

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มหนังสือข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น ข้ อ 5 โดย
ตัดหุ้นบุริมสิทธิ์ทิ ้ง เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธิ์ได้ หมดอายุลง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน

6,315,728,868
6,315,325,668
200,000
203,200

หุ้น
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9936
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0031
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0032

วาระที่ 9: เรื่ องอื่นๆ
ไม่มี
ประธานกรรมการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ขอให้ ชี ้แจงวันที่ที่ลงในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และวันที่ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทอนุมตั ิงบการเงิน ทาไม่ถึงไม่ตรงกัน
นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เรี ยนว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ใน
การทบทวนงบการเงินก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ดังนัน้ วันที่ที่ลงในรายงานจะบันทึกจากวันที่มี
การประชุมจริ ง
ผู้ถือหุ้นขอให้ บริ ษัทพิจารณาจัดการเยี่ยมชมโรงงาน
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เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่ องอื่นใดที่จะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานกรรมการได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ได้ สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ด้ วยดีในครัง้ นี ้
อนึ่ง หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุ ปจานวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ทังที
้ ่มาด้ ว ยตนเองและที่รับมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 678 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้
ทัง้ สิ น้ 6,269,645,024 หุ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.99 ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท จ านวน
8,421,540,848 หุ้น
ปิ ดประชุมเวลา 12:45 น.

(นายคูชิค ชัทเทอจี)
ประธานที่ประชุม
หน้ า 14 จาก 14

การสรรหากรรมการของบริ ษัท จะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าล และสรรหาก่ อนเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ดังนี ้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม ประวัติการทางานโปร่ งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. เป็ นผู้ที่สามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ในจานวนที่เหมาะสม
4. มิได้ เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนยั สาคัญในกิจการที่มีลกั ษณะอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 3 (วาระที่ 5)

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

5. สาหรับกรรมการที่เป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา และผลการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้ วย

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้ องด้ วย



ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้
เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน



ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจ่ ะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ในระดับบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้องและ บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี ้

หน ้า 1 ของ 2
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ทังนี
้ ้สาหรับการสรรหากรรมการอิสระนัน้ นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทดังกล่าว
ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่ง เข้ มกว่าข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 3 (วาระที่ 5)

o รายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้ า ซื ้อวัตถุดิบ หรื อให้ บริ การที่มีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
o รายการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

o รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ เช่น การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรื อรับบริ การ

o รายการให้ หรื อรั บความช่วยเหลือทางการเงิ น เช่ น การให้ หรื อรั บ ให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สิน ทรั พย์
เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ มีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึง่
ซึง่ มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็ นรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน


ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เและต้ องไม่มี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน



ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสีย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน


ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท



ไม่มีลกั ษณะอื่นใด ที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท



สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ โดยอิสระ



เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัทและข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน ้า 2 ของ 2

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 4 (วาระที่ 5)

ตําแหน่ง
อายุ
ส ัญชาติ
การศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD)
ตําแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทอืน
�

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
67 ปี
ไทย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Michigan State University, USA
 ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003)
 Audit Committee Program (ACP : 4/2005)
 บริษ ัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ปี
2551 – ปั จจุบัน

ประสบการณ์

จํานวนการถือหุน
้ (1)
(ณ ว ันที� 31 มีนาคม 2558 )

ตําแหน่ง
บริษ ัท
กรรมการอิสระและ
บมจ. ซาบีน่า
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระและ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กิจการอืน
� ทีไ� ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
- ไม่ม ี  กิจการทีแ
� ข่งข ัน/ เกีย
� วเนือ
� งก ับธุรกิจของบริษ ัท
- ไม่ม ี ปี
ตําแหน่ง
บริษ ัท
2543 - 2556
กรรมการอิสระและ
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บริษ ัทในเครือ
22,000 หุ ้น
- ไม่ม ี -

จํานวนครงที
ั� เ� ข้าร่วมการประชุม

จํานวนวาระทีด
� ํารงตําแหน่ง
กรรมการใน TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
13 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 31 กรกฎาคม 2558)

57-58
7/7
4/4
4/4

56-57
5/5
3/4
3/3

55-56
5/5
4/4
3/3

1/1

1/1

1/1

ไม่มส
ี ว่ นเกีย
� วข ้องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึงเกี
� ย
� วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
ิ และ
สินทรัพย์
 รายการเกีย
� วโยงทีก
� อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทผ
ี� ่านมา

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคูส
่ มรสและบุตรด ้วย
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1. ผศ. รวีว ัลย์ ภิยโยพนากุล

25

ประว ัติของกรรมการทีไ� ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั�
ต
� อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั� � 14 ประจําปี 2558

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 4 (วาระที่ 5)

ประว ัติของกรรมการทีไ� ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั�
ต
� อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั� � 14 ประจําปี 2558
2. นายห ัตถศ ักดิ� ณ ป้อมเพ็ ชร์
ตําแหน่ง
อายุ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
58 ปี

ส ัญชาติ

ไทย

การศึกษา

 ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
 ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Corporate Secretary (CSP 4/2003)
 Director Certification Program (DCP 33/2003)
 Audit Committee Program (ACP 13/2006)
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008)
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)
 Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008)
 Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
 Director Certification Program Refresher Course
 Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008)
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
 Chartered Director Class (CDC 7/2013)
 Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 18/2013)
 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 2/2013)
 บริษท
ั จดทะเบียนในประเทศไทย
- ไม่ม ี  กิจการอืน
� ทีไ� ม่ใช่ บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

ตําแหน่งปัจจุบ ันในบริษท
ั อืน
�

ปี

ตําแหน่ง

บริษท
ั

2557 – ปั จจุบัน

กรรมการอิสระและ
สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ
2557 – ปั จจุบัน
กรรมการอิสระและ
หอการค ้าไทย
กรรมการตรวจสอบ
 กิจการทีแ
� ข่งข ัน/ เกีย
� วเนือ
� งก ับธุรกิจของบริษท
ั
- ไม่ม ี ปี
ตําแหน่ง
บริษท
ั

ประสบการณ์
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2549 - 2552

จํานวนการถือหุน
้ (1)
(ณ ว ันที� 31 มีนาคม 2558)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บมจ. สุรพล ฟู้ดส์

จํานวนครงที
ั� เ� ข้าร่วมการประชุม

จํานวนวาระทีด
� ํารงตําแหน่ง
กรรมการใน TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

หมายเหตุ

บริษท
ั ในเครือ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี 57-58

56-57

คณะกรรมการ

7/7

4/5

คณะกรรมการตรวจสอบ

3/4

3/4

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

1/1

1/1

2 ปี 4 เดือน (28 มีนาคม 2556– 31 กรกฎาคม 2558)
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
� วข ้องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึง� เกีย
� วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
ิ และสินทรัพย์
 รายการเกีย
� วโยงทีก
� อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทผ
ี� า่ นมา

(1) ตัวเลขนี�รวมถึงคูส
่ มรสและบุตรด ้วย

กรรมการบริษัท และคณะจัดการ

อายุ

46 ปี

ส ัญชาติ

อินเดีย

การศึกษา

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
McGill University, Montreal, Canada
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
Engineering College, Kota, Rajasthan, India
 นั กเรียนทุน Chevening
Leeds University, UK
 Advanced Management Program
CEDEP France
- ไม่ม ี -

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD)
ตําแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทอืน
�

ปี
2558 – ปั จจุบัน

ตําแหน่ง
กรรมการ

บริษ ัท
Indian Steel & Wire Products Limited

2557 – ปั จจุบัน

กรรมการ

2552 – ปั จจุบัน

กรรมการ

Tata Steel Processing & Distribution
Company
Tata Martrade International Logistics
Company Limited

 บริษ ัทจดทะเบียนในประเทศไทย
- ไม่ม ี  กิจการอืน
� ทีไ� ม่ใช่บริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
- ไม่ม ี  กิจการทีแ
� ข่งข ัน/ เกีย
� วเนือ
� งก ับธุรกิจของบริษ ัท
- ไม่ม ี ปี
ตําแหน่ง
บริษ ัท
2555 – 2556
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
2554 – 2554
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ร่วม บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
หัวหน ้าฝ่ ายการตลาด
2550 – 2554
Tata Steel Limited, India
และการขาย – ผลิตภัณฑ์
ทรงแบน

ประสบการณ์

จํานวนการถือหุน
้ (1)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษ ัทในเครือ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

(ณ ว ันที� 31 มีนาคม 2558)
จํานวนครงที
ั� เ� ข้าร่วมการประชุม

จํานวนวาระทีด
� ํารงตําแหน่ง

57-58
คณะกรรมการ
7/7
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
1/1
3 ปี 9 เดือน (23 ตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2558)

56-57
5/5
1/1

55-56
5/5
1/1

กรรมการใน TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

หมายเหตุ

ไม่มส
ี ว่ นเกีย
� วข ้องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึงเกี
� ย
� วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
ิ และ
สินทรัพย์
 รายการเกีย
� วโยงทีก
� อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทผ
ี� ่านมา

(1) ตัวเลขนี�รวมถึงคูส
่ มรสและบุตรด ้วย

เอกสารประกอบการประชุมลำ�ดับที่ 4 (วาระที่ 5)

ตําแหน่ง
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3. นายปิ ยุช กุปต้า
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ประว ัติของกรรมการทีไ� ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั�
ต
� อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั� � 14 ประจําปี 2558

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 1

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจาปี 2558
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้ องบอลรูม
เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


หมวดที่ 2 หุ้นและผูถ้ ือหุ้น
ข้ อ 5



หุ้นบุริมสิทธิจะมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้ อ 16 ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้ องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูด่ ้ วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ โดยกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 18 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(ก)
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

ข้ อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทงนี
ั ้ ้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึง่ ในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียง
กันกับหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลาดับในการพ้ นจากตาแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้ กล่าวไว้
ในวรรคข้ างต้ น
ข้ อ 20 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
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(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่ อการเลือกตัง้ กรรมการจะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง

หน ้า 1 ของ 4

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 22 และ
(จ) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับตังแต่
้ วนั ที่
ใบลาออกนันไปถึ
้ งบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้ วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จานวนหุ้นนับรวมกันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
ข้ อ 24 กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 25 กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเบี ้ยและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 1

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ มาจากพนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่ เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ แล้ วนี ้ จะเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมทังหมด
้
หรื อ
จานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
สามารถเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
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ข้ อ 31 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เป็ นหุ้นส่ว นในห้ างหุ้นส่ว นสามัญ หรื อเป็ นหุ้น ส่วนไม่จากัดความรั บผิด ในห้ างหุ้น ส่วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขัน กับกิ จการของบริ ษั ท เว้ น แต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีม ติแต่งตัง้
กรรมการผู้นนั ้

หน ้า 2 ของ 4

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 1

ข้ อ 36 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดก็ตาม
แล้ วแต่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดรวมกั
้
นและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ การประชุม เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และในกรณีนี ้ ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด

(ก) การขายหรื อจาหน่ายจ่ายโอน ซึง่ กิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทให้ แก่ บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การตกลง แก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัทหรื อ การควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้น
กู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทาได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริ ษัท และ
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
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(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง

หน ้า 3 ของ 4

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการและก
้
าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
 หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท โดย
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และคณะกรรมการต้ องจัดให้
มีผ้ สู อบบัญชี ทาการตรวจสอบงบดุล และงบกาไรขาดทุน ให้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 1

ข้ อ 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุม มีดงั นี ้

ข้ อ 44 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองแล้ ว พร้ อมทังรายงานการสอบบั
้
ญชีของผู้สอบ
บัญชี และ
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้ อ 45 ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปั นผลใดๆ
ให้ จ่ายเงินปั นผลตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นันในหนั
้
งสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้ วย
ข้ อ 46 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
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ข้ อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เ ป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

หน ้า 4 ของ 4

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 2
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14 ประจาปี 2558
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้ องบอลรูม
เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3
แบบ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบหนัง สื อ มอบฉัน ทะที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นผู้ลงทุน ต่า งประเทศและแต่ง ตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวเท่านัน้ )
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14 ประจาปี 2558 ของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้
 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง่
 สาหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อ
กาเครื่ อ งหมายหน้ าชื่ อ กรรมการอิ สระ ตามที่ บ ริ ษั ท ระบุ ไ ว้ ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ โดยเลื อ กเพี ย ง
ท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนหรื อน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ได้ ยกเว้ นกรณี ที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ อตามสมุด
ทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรื อแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้ แล้ ว สามารถใช้ แบบหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ได้

หน ้า 1 ของ 4

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 08:00 น. เป็ นต้ นไป ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ห้ องบอลรู ม เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ปรากฏอยูใ่ นสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5

 การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่วมประชุม (แล้ วแต่กรณีใดกรณีหนึง่ ) ดังต่อไปนี ้

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 2

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ แก่ สานักงานเลขานุการบริ ษัท ภายใน
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 หรือก่ อนเวลาเริ่มการประชุมอย่ างน้ อยครึ่ งชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะอานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

หน ้า 2 ของ 4
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3.2 นิติบุคคล
3.2.1 กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
(2) สาเนาหนังสือ รั บ รองการจดทะเบี ยนนิติ บุค คลของผู้ถื อหุ้น ซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบุค คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3.2.2 กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (ผู้แทนนิติบคุ คล) และผู้รับมอบ
ฉันทะ
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3.1.1 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 3.1.1
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(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามเป็ นผู้มอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้ อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
3.2.3 ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
(1) ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 โดยเอกสารใดที่มิได้ มี
ต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนัน้ อาจเป็ นเอกสารที่ออกโดย
ส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้
จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อผูกพันนิติบุคคล และ
เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมทังที
้ ่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
(2) กรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นมอบให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนัง สื อ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ลงนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบธุ ร กิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)
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 การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรื อ ลงมติใ นเรื่ อ งใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ เท็ จ จริ ง ประการใด ผู้รั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมหรื อผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียง
ชี ้ขาด
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4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
เลขานุการคณะกรรมการจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดย
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้
ทาเครื่ องหมายไว้ ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
จะได้ ร่วมกับตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ทาการนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชุมด้ วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ซึง่ ภายหลัง
จากเสร็ จสิ ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีผ้ ู
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเป็ นจานวนเท่าใด
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4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อ ผู้ซึ่ง ประธานมอบหมายจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้นพิ จารณาลงคะแนนเสียงด้ วยวิ ธี ชูมื อ
ในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุม ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ตามวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้นและเลือกกาเครื่ องหมายว่า
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงในบัตรยืนยัน การลงคะแนนที่ได้ แจกไว้ ให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นในขณะ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง้ เซ็นชื่ อกากับไว้ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะเดินเข้ าไปเพื่ อ
ขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทาการรวบรวมคะแนนต่อไป
(2) กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
 บริ ษั ท จะถื อ การออกเสีย งลงคะแนนในแต่ละวาระที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ อ อกเสีย งลงคะแนนไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทในขณะลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมเป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลง
ในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
 กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่ได้ ร ะบุความประสงค์ ในการออกเสีย งลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉั นทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือ
จากเรื่ อ งที่ ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉัน ทะ รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตาม
วิธีการในข้ อ 4.2 (1)
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(6)

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราว
ก็ได้
การลงคะแนนลับ จะทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้
และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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(5)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้ อน)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่................................................
วันที่……….เดือน............................ พ.ศ………………….

(1) ข้ าพเจ้ า...............................………………………………………..……........…..สัญชาติ……….............................
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ตาบล/แขวง………………………………………
อาเภอ/เขต……………………………………..……….จังหวัด……………...………..…….……รหัสไปรษณีย์…..…………………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.............................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้  (1) ชื่อ…………………….….…..…. อายุ…….ปี อยูบ่ ้ านเลขที…
่ .........................................
ถนน………………………..…………....ตาบล/แขวง…………………………………...….
อาเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………….….รหัสไปรษณีย์…………...…
หรื อ  (2) นายมาริ ษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 80 ซอยพร้ อมพันธ์ ถนนสุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หรื อ  (3) ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 73 ถนนวิวธั นเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
หรื อ  (4) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 14 ประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอนัน ตรา สยาม กรุ ง เทพฯ
ห้ องบอลรูม 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ………………………….....….… ผู้มอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

ติดอำกรแสตมป์
20 บำท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………
เขียนที่……………………...……………………..….
วันที่…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….
(1) ข้ ำพเจ้ ำ……………………………………………………..……………………..... สัญชำติ…………………..…………………….………..
อยูบ่ ้ ำนเลขที…
่ ………………..…ถนน……..……….……….…..……ตำบล/แขวง………………………..……………อำเภอ/เขต…....………….....……
จังหวัด……………………….…..………..………………รหัสไปรษณีย์……………………….…………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ท ทำทำ สตี ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โดยถื อหุ้นจำนวนทัง้ สิ น้ รวม……………..…..………….…..………หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ………………………………………เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 (1) ชื่อ………………...……….….…..……………….….อำยุ…...…….ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที…
่ ……….……….……
ถนน………………………..…………....…………… ตำบล/แขวง……….………..…….……………...…. …
อำเภอ/เขต………………….…...………….จังหวัด………..……..………..…….รหัสไปรษณีย์………………

หรือ  (2) นำยมำริษ

สมำรัมภ์

กรรมกำรอิสระ

อำยุ 72 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 80 ซอยพร้ อมพันธ์ ถนนสุขมุ วิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
หรือ  (3) ผศ. รวีวลั ย์

ภิยโยพนำกุล

กรรมกำรอิสระ

__ อำยุ 67 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 73 ถนนวิวธั นเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
หรือ  (4) นำยหัตถศักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมกำรอิสระ

________ อำยุ 58 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 56 ซอยสำทร 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(โปรดกำเครื่องหมำยและระบุให้ ชดั เจน)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 13 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557-2558 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
(วำระนี ้เป็ นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไม่ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
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ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎำคม 2558 เวลำ 10:00 น. ณ โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ ฯ ห้ องบอลรูม เลขที่ 155 ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14 ประจำปี 2558

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2557-2558 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2557-2558 และงดจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ คี รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 14 ประจาปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
1. ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

3. นายปิ ยุช กุปต้ า
 เห็นด้ วย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558-2559
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2558-2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

หรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ ู รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร

กิจกำรใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………………)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 3

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………………)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
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3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตำมแนบ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 3

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 14
ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎำคม 2558 เวลำ 10:00 น. ณ โรงแรมอนันตรำ สยำม กรุ งเทพฯ ฯ ห้ องบอลรู ม เลขที่ 155 ถนนรำชดำริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนที่อื่น
 วำระที่………..……..เรื่ อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที่………..……..เรื่ อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที่………..……..เรื่ อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที่………..……..เรื่ อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2558

 วำระที่………..……..เรื่ อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที่………..……..เรื่ อง เลือกตังกรรมกำร
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร....................................................................................................................................... ......................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานประจ าปี 2557-2558 เป็ นรู ป เล่ม โปรดกรอกข้ อ มูล ของท่า นลงใน
แบบฟอร์ มนี ้ให้ ชดั เจน และส่งมายังบริ ษัททางโทรสารที่หมายเลข 0-2937-1224 หรื อ ส่ งทางไปรษณีย์ หรื อ ติดต่ อขอรั บ
ด้ วยตนเอง ตามที่อยู่ท่ รี ะบุข้างล่ าง
บริ ษัทจะดาเนินการจัดส่งรายงานประจาปี 2557-2558 ให้ ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม
2558 เป็ นต้ นไป
ชื่อผู้ถอื หุ้น  บริ ษัท/ หน่วยงาน ........................................................……………………………………………....
 นาย/ นาง/ นางสาว .............................................. นามสกุล ........................................................
ที่อยู่

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 4

แบบฟอร์มแจ้งความจานงขอรับรายงานประจาปี 2557-2558 เป็ นรูปเล่ม

อาคาร ....................................................... ชัน้ .......... เลขที่ ...................... หมูท่ ี่ ..........................
ถนน ................................ ตาบล/ แขวง ...................................... อาเภอ/ เขต ................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ..................................

คุณปริ ญดา บุญปราศภัย/ คุณพริ มา พานิช
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1461-2
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ติดต่ อ สานักงานเลขานุการบริ ษัทและบริ การกลาง
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
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โทรสาร ..........................................
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วันศุกร์ ท่ ี 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
(เปิ ดให้ ลงทะเบียนได้ ตงั ้ แต่ เวลา 08:00 น.)
ณ ห้ องบอลรู ม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

หก

เอกสารประกอบการเข้าประชุมลำ�ดับที่ 5

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจาปี 2558

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
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http://siam-bangkok.anantara.co.th/
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กรุงเทพฯ

เหล็กระดับโลก เพื่ อคนไทย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 โทรสาร 0 2937 1224
WWW.TATASTEELTHAILAND.COM

