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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559

วันที 22 มิถนุ ายน 2559
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง ที 15 ประจําปี 2559

เรี ยน

ท่ านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตราสยาม
กรุงเทพฯ ห้องบอลรู ม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพือพิจารณาเรื องต่างๆ
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี 
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง ที 14 ประจําปี 2558 วันที 31 กรกฎาคม 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริษทั ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 และได้ จัดทํารายงาน
การประชุม ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ตลอดจนได้ มีการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.tatasteelthailand.com) ด้ วยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที
31 กรกฎาคม 2558 ซึง คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมปรากฎตามเอกสารแนบ 1


การลงมติ
วาระนี ต้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 2

รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 40 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 25582559 จะต้ องแจ้ งให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3 <<

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฎไว้ ในรายงานประจําปี 25582559 ตามเอกสารแนบ
1 ในรูปแบบแผ่นซีดี
การลงมติ
เนืองจากเป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วัน
สิ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษทั โดยข้ อมูลดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในงบการเงินประจําปี 25582559
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ซึง ได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดตามทีปรากฎในรายงานประจําปี 25582559 ตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบแผ่นซีดี

การลงมติ
วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 25582559 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ธุรกิจ เหล็กกําลังก้ าวผ่านช่วงที มีความผันผวนทัวโลก ซึงไม่ได้ แตกต่างจากสถานการณ์ ในประเทศไทย
และสําหรับบริ ษัท มีการริ เริ มมาตรการต่างๆ ในระหว่างปี เช่น การจัดหาเศษเหล็กต้ นทุนตํา การเพิม
ยอดขายส่งออก การให้ ความสําคัญต่อการขายสินค้ าที มูล ค่าเพิมสูงและเพิมการบริ การให้ กับลูกค้ า
รวมทั งการควบคุมต้ นทุนและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้ มงวด ทั งหมดนี ล้ วนส่งผลให้ บริ ษัทสามารถทํา
กําไรได้ ในช่วงปี 25582559 อย่างไรก็ตาม ความท้ าทายภายนอกและความผันผวนในสภาพแวดล้ อม
ทางธุรกิจยังคงดําเนินอยู่ต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี  สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็ นสิงสําคัญทีต้องดูแล
อย่างใกล้ ชิดเพือให้ บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมต
ั ิจดั สรรเงินกําไร
และข้ อ 46 กําหนดให้ บริษทั ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกําหนดว่า “บริ ษัทจะจ่ ายเงินปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึงจะพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ ทีจะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบด้ วย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าทีทีต้อง
ชําระหนี ของบริษทั ให้ เสร็จสิ นตามสัญญาการปรับโครงสร้ างหนี  และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ที
หน ้า  ของ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เกียวข้ องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ น
หลักสําคัญ แต่ทั งนีจ ะต้ องได้ รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมถือ
หุ้น”
 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ประจํ าปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ตามงบการเงิน
รวม บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 154 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน (3,246) ล้ านบาท


ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 25582559 สิ นสุดวันที 31
มีนาคม 2559 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2.75 ล้ านบาท และงดจ่ายเงินปั นผล
มติทปี ระชุม
วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 5

พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 19 กํ าหนดให้ ก รรมการต้ อ งพ้ น จากตํ าแหน่ งจํ านวนหนึงในสาม ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งกรรมการ
อีกก็ได้
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 15 ประจําปี 2559 กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํ านวน
3 คน ได้ แก่
1) นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
2) นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา และพิ จ ารณา
ผลตอบแทน
3) นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา และพิ จ ารณา
ผลตอบแทน
 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง ที 82 (1/25582559) (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) ได้ พิจารณา
ทบทวนอย่างเคร่งครัดและให้ ความเห็นชอบในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของนายมาริ ษ สมารัมภ์
แม้ ว่าจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อเนืองกันมากกว่า 9 ปี
 ในการสรรหาบุคคลทีจะดํ ารงตําแหน่งกรรมการนั น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
ความเห็นชอบ และมี ความเห็นว่ากรรมการทีต้องออกจากตํ าแหน่งตามวาระทัง 3 คน เป็ นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และ ธุรกิจอืนๆ
ทีหลากหลาย มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็น
อย่างเป็ นอิส ระและเป็ นประโยชน์ ต่อการดํ าเนินธุรกิจ ของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติ
หน ้า  ของ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559
เกียวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริ ต และการทํารายการทีอาจ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัทในรอบปี ที ผ่านมา แนวทางและหลักเกณฑ์ ใ นการสรรหา
กรรมการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั งกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทัง 3 คน
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ ผ่านการพิจารณา
กลันกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ทัง นี  ประวัติของกรรมการที
ได้ รับการเสนอชือปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3
มติทปี ระชุม
วาระนี ต ้ อ งผ่ า นมติ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น และผู้รับมอบฉัน ทะที ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจําปี 25592560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมต
ั ิจากที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ได้ แก่ ภาระหน้ าทีและความ
รับผิด ชอบทีไ ด้ รับ มอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที อยู่ใ นระดับเดี ยวกับ บริ ษัทจดทะเบียนอื นในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั งผลการดําเนินงานและปั จจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ ว เห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั อยู่ในระดับทีเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 25592560 (1 เมษายน
255931 มีนาคม 2560) ซึง แบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบี ยประชุมทีจ่ายให้ เฉพาะครัง ทีกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ตามทีไ ด้ ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่า
อัตราค่าตอบแทนประจําปี 25582559 ในปี ทีผ่านมา

หน ้า  ของ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี 
ปี 25592560
(ปี ทีเสนอ)
ค่ าตอบแทน
เบีย ประชุม
(บาทต่อปี )
(บาทต่อครัง )
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

เท่าเดิม

ปี 25582559
(ปี ทีผ่านมา)
ค่ าตอบแทน
เบีย ประชุม
(บาทต่อปี )
(บาทต่อครัง )
630,000
42,000

เท่าเดิม

525,000
472,500
168,000
115,500
0
0
150,000
75,000

21,000
21,000
15,750
0,500
15,750
10,500
15,750
10,500

หมายเหตุ : บริ ษัทไม่มีคา่ ตอบแทนกรรมการในรู ปแบบอืน ใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอียดข้างต้น

มติทปี ระชุม
วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทีมาประชุม
วาระที 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 25592560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กํ าหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็
ได้
 ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทีลงลายมือชือรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้
ผู้สอบบัญชีรายอืนในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาผลการปฏิบต
ั ิงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจํ าปี 25582559
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ แล้ ว เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เป็ นที พอใจและให้ ความเห็นที เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท
รวมทั งมีคุณสมบัติทีครบถ้ วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทําให้ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้ าทีอย่าง
เต็มที

หน ้า  ของ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2559
2560 ตามทีได้ ผ่านการพิจารณากลัน กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี 




แต่งตัง ผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัทสํ าหรับรอบปี บัญชี ของปี 25592560 ตัง แต่วันที 1 เมษายน 2559 และ
สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2560
 นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) หรื อ
 นายมนูญ มนูสข
ุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4292) หรื อ
 นายชูพงษ์ สุรชูติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4325) หรื อ
 ดร. เกียรตินิยม คุณติสข
ุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4800)
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ทั งนี  นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 3440) เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัทมาตั งแต่รอบปี 25552556
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 25592560 เป็ นจํานวนเงิน 4,208,000 บาท ซึง เป็ น
อัตราทีเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 25582559
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่ าสอบบัญชีในปี ทีผ่านมา มีรายละเอียดดังนี 
ค่ าสอบบัญชี

ปี 25592560
(ปี ทีเสนอ)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท
4,208,000 บาท

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย (3 บริ ษทั )
จํานวนรวมทั งสิ น

ปี 25582559
(ปี ทีผ่านมา)
2,250,000 บาท
1,958,000 บาท
4,208,000 บาท

หมายเหตุ : ในรอบปี บัญชี เมษายน 2558  มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริ การอืน ๆ เช่น ค่าบริ การ
ตรวจสอบงบการเงิ นตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงิ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง
ค่าเบีย เลีย ง ค่าทีพ กั เป็ นต้น จํ านวน 2,439,298 บาท ให้แก่ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษัท สํานักงานสอบบัญชี ทีผ ูส้ อบบัญชี
สังกัด บุคคล หรื อกิ จการทีเ กีย วข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทีผ ูส้ อบบัญชี สงั กัดดังกล่าว

มติทปี ระชุม
วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที 8

เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

อนึง คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15
ประจําปี 2559 ในวันจันทร์ ที 30 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที 31 พฤษภาคม 2559
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559 ตามวัน เวลา และ
สถานทีดังกล่าว โดยบริ ษัทจะเริ มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั งแต่เวลา 12:00 น. เป็ นต้ นไป ในการนี 
บริษทั ได้ จดั อาหารกลางวันและเครืองดืมไว้ รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีมาร่ วมประชุม โดยสงวนสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

หน ้า  ของ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำ�ปี 2559
และเพือให้ เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เรื อง การมอบฉันทะ” บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะดําเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้ อมหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นทีระบุทีอยู่หลายทีเพียงทีอยู่เดียวเท่านั น (Principle Address)
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบุคคลอืนเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง นี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข ทีปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุม
ลําดับที 6 หรื อสามารถ Download ได้ จาก www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้ แบบใดแบบหนึงเท่านัน ) โดยขอ
ความร่ วมมือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพุธที 20 กรกฎาคม 2559 ทั งนี เพือความสะดวกและรวดเร็ วใน
การลงทะเบียน และบริษัทยังได้ จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ ในกรณีผ้ ูถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
กรณี ที ผ้ ูถื อหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้ แ ก่ กรรมการอิส ระของบริ ษัท คนใดคนหนึงเป็ นผู้รับมอบอํ านาจ
นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตั งกรรมการ ในการประชุมครัง นี 
ทั งนี  บริ ษัทได้ จัดทําสรุ ปข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบี ย น การแสดงเอกสารเข้ าร่ ว มประชุม และการออกเสี ย งลงคะแนน พร้ อมด้ วยแผนที ส ถานที จัด ประชุ ม
ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุมลําดับที 14 และ 5
สําหรับผู้ถือหุ้นทีมีความประสงค์ จะขอรับรายงานประจําปี 25582559 เป็ นรู ปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์ มทีปรากฎตามเอกสารประกอบการเข้ าประชุมลําดับที 7 และส่งให้ บริ ษัททางโทรสารทีหมายเลข 66(2) 937
1224 หรือส่งทางไปรษณีย์ เพือจะได้ ดําเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง ของคณะกรรมการ
นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
เลขานุการคณะกรรมการ

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 029371000 ต่อ 14602
โทรสาร 029371224
หน ้า  ของ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั� � 14 ประจําปี 2558
บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
ห ้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ท ี� 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ผูม
้ าประชุม :
คณะกรรมการ :
1.

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

2.

นายมาริษ สมารัมภ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

3.

ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษั ทภิบาลและ
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4.

นายหัตถศั กดิ� ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5.

นายธราธร เปรมสุน ทร

กรรมการ และกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

6.

นายปิ ยุช กุปต ้า

กรรมการ และ คณะจัดการ

7.

นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ และ คณะจัดการ

8.

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และคณะจัดการ

เลขานุการ :
1.

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริษัท

ผูบริหาร
้
:
1.

นายธนะ เรืองศิลาสิงห์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การผลิต

2.

นายชิชริ ์ วีเจย์ ปิ มปลิก ้า

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี

3.

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศั กดิ�

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

4.

นายไพฑูรย์ เชือ
� สุข

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - จัดหา

5.

นายทรงศั กดิ� ปิ ยะวรรณรัตน์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

หน้า 1 จาก 14
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6.

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

7.

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8.

นายชัยเฉลิม บุญญานุวต
ั ร

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9.

นายอมิท คันนา

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุน
และความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

ผูสอบบ
้
ัญชีของบริษ ัท
1.

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี

บริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
หมายเลขผู ้สอบบัญชี 3440

ผูเข้
้ าร่วมประชุม :
1.

นายสุรพล ลิม
� พานิช

ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี

เริมประชุ
�
ม เวลา 10:00 น.
ก่อนเริ�มเข ้าสู ่ การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู ้จั ดการใหญ่ เรียนต่อที�ประชุมเรื�องการเปลี�ยนแปลงของ
คณะกรรมการบริษัทโดยนายคูชค
ิ ชั ทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ได ้แจ ้งขอลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการและ
กรรมการของบริษัท หลังจากดํ ารงตําแหน่งในกรรมการของบริษัทเป็ นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
แต่ง ตั �ง นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรั น เป็ นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจั ดการ และป ระธาน
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิ จารณาผลตอบแทน กรรมการผู จ
้ ั ด การใหญ่ได ้สรุ ปให ้ที�ป ระชุมทราบถึง
ประสบการณ์การทํางานของนายนเรนดรันที� Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย และการเป็ นกรรมการบริษัท Tata Steel
ประเทศไทยเมือ
� หลายปี ทีผ
� ่านมา ท ้ายสุดกรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้กล่าวขอบคุณนายคูชค
ิ ชั ทเทอจี ทีไ� ด ้ให ้การสนั บสนุ น
บริษัทเป็ นอย่างดีและต่อเนือ
� งมาโดยตลอด
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรั น ประธานได ้กล่าวต ้อนรั บ คณะกรรมการและผู ้ถือหุ ้นทุกท่านทีม
� าร่วมประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที� 14 ประจําปี 2558 และได ้แจ ้งให ้ทีป
� ระชุมทราบว่ามีผู ้ถือหุ ้นมาประชุม ทัง� ทีม
� าด ้วยตนเองและทีร� ั บ
มอบฉั นทะจํานวน 535 คน นั บรวมจํ า นวนหุ ้นได ้ทัง� สิ� น 6,332,555,819 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 75.19 ของจํานวนหุ ้นที�
จําหน่ายได ้แล ้วทัง� หมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทข ้อ 37 จึง
ขอเปิ ดการประชุมเพือ
� พิจารณาเรือ
� งต่าง ๆ ตามวาระการประชุม
ประธานได ้กล่าวแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู ้สอบบัญชีของบริษัท ทีเ� ข ้าร่วมประชุม และได ้ให ้
เลขานุการบริษัทชีแ
� จงรายละเอียดให ้ผู ้ถือหุ ้น ได ้รั บทราบเกีย
� วกับวิธก
ี ารออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
เพือ
� ความสะดวกในการสรุปเป็ นมติ และเพื�อให ้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต ้องและครบถวน
้
เลขานุการบริษัทได ้แจ ้งให ้ทีป
� ระชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันนี� มีข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะที�
เกีย
� วข ้องกับ การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ดังรายละเอียดตามทีป
� รากฏอยู่ใ นเอกสารที�ได ้จั ดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รั บทราบ

หน้า 2 จาก 14
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ล่วงหน ้า หน ้าที� 32 – 35 สํ าหรับ เอกสารภาษาอังกฤษ และหน ้าที� 28 – 31 สํ าหรั บเอกสารภาษาไทย และมีวธ
ิ ป
ี ฏิบัติ
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนั บคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดั งรายละเอียดตามที�
ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หน ้าที� 38 - 39 สํ าหรับ เอกสารภาษาอังกฤษ และหน ้าที� 34 – 35 สํ าหรั บเอกสาร
ภาษาไทย ซึง� ได ้สรุปให ้ทีป
� ระชุมรับทราบ
ประธานกรรมการจึงได ้ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระดังต่อไปนี�
วาระที� 1 : พิจ ารณาร ับรองรายงานการประชุ ม สามัญผู ถ
้ ือ หุ ้น คร งั� ที� 13 ประจํา ปี 2557 เมื�อ วัน ที� 31
กรกฎาคม 2557
ประธานกรรมการเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั �งที� 13 ประจํ าปี 2557 เมือ
�
วันที� 31 กรกฎาคม 2557 ซึง� บริษัทได ้ส่งสํ าเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รั บทราบล่วงหน า้ พร ้อมกับ
หนั งสือนั ดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ลํ าดั บ ที� 1 ในหน ้าที� 10 - 26 โดย
คณะกรรมการได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่าได ้มีการบัน ทึกไว ้อย่างถูกต ้อง จึงเห็นสมควรเสนอให ้ทีป
� ระชุมผู ้ถือ หุ ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง� ที� 13 ประจําปี 2557 เมือ
� วันที� 31 กรกฎาคม 2557
มีผู ้ถือหุ ้นมีข ้อเสนอ ซึง� ประธานกรรมการได ้ชีแ
� จงและสรุปได ้ดังนี�
พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู ้ถือหุ ้น ขอให ้แกไขชื
้
อ
� ทีส
� ะกดผิดในหนั งสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษหน้า
12–19 โดยให ้แกจาก
้
เสริมเกียรติ เป็ น สมเกียรติ
ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ สํ าหรับข ้อผิดพลาดในเอกสาร
โดยจะได ้ดําเนินการแกไขต่
้ อไป
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานกรรมการจึงแจ ้งก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบว่า ใน
วาระการประชุมนีเ� ป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี�
ม ทีป
� ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือ
หุ ้นทีม
� าประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีค
� ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี�
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,567,346,381

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน 6,567,071,381

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9958

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

265,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 0.0040

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนีม
� ผ
ี ู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมเพิ�มขึน
� จากเมือ
� ตอนเริม
� เปิ ดประชุม จํานวน 2,173,072 หุ ้น
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วาระที� 2 : ร ับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 - 2558 สิน
� สุดว ันที� 31 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการได ้มอบหมายให ้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู จ้ ัดใหญ่เป็ นผู ้รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี บั ญชี 2557-2558 สิ� น สุด วั น ที� 31 มีนาคม 2558 ให ้ที�ประชุมรั บทราบโดยมีร ายละเอียดตามสารจาก
คณะกรรมการทีป
� รากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557-2558 ซึง� ได ้จัดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือนัดประชุมแล ้ว
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้รายงานผลการดําเนิน งานของบริษั ทและการพั ฒนาทีส
� ํ าคัญในรอบปี 2557 – 2558
ซึ� ง แส ด งให เ้ ห็ น ถึ ง การ เ ติ บ โ ตที� ลดล งข องการ ใช ้เหล็ กทั� วโล กใ นปี 25 57 ที�เ พิ� ม ขึ� น เ พี ย ง ร อ
้ ย ละ

0.6

เทียบกับอัต ราทีเ� พิ�มขึน
� เกือบร ้อยละ 3 ในปี ก่อนหน ้านี� โดยประเทศที�พัฒนามีอัตราการเติบ โตทีด
� ก
ี ว่าคือร ้อยละ 6.2
แมแต่
้ ในประเทศจีนทีอ
� ต
ั ราการเติบโตได ้เพิ�มขีน
� อย่างต่อเนือ
� งตลอดมาเกือบ 20 ปี ก็เริ�มมีอัตราการใช ้เหล็กลดลง ร ้อย
ละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจีนมีการใชเหล็
้ กในอัตราทีล
� ดลง ส่ งผลให ้การส่ งออกเหล็กสํ าเร็ จรูป ของจีนเพิ�มสูงขึ�นกว่า
ร ้อยละ 50 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 จึงส่งผลกระทบถึงธุรกิจเหล็กในภูมภ
ิ าคอาเซียนและทั�วโลก
ในช่ วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เ หล็กได ้ลดลงอย่า งมีนั ยสํ าคัญ ในขณะทีร� าคาของเศษเหล็ ก
ยั งคงที� ซึ� งส่ งผลต่ อ โรงงานเหล็ ก ที�ใ ชเศษเหล็
้
กเป็ นฐานการผลิต เพราะต ้นทุน การผลิตยั งคงสูงในขณะที�ร าคา
สิน ค ้าสํ าเร็จ รูป ลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่น อนทางการเมือง ในครึ�งปี แรกของปี 2557 เป็ นความท ้าทายต่อ
ธุรกิจเหล็ก เนือ
� งด ้วย GDP ทีเ� ติบโตเพียงร ้อยละ 0.9 ยิง� ไปกว่านัน
� ดัชนีความเชือ
� มัน
� ในอุตสาหกรรมลดลงตํ�ากว่า 100
ซึ� ง ส่ ง ผลให ้การใช ้เหล็ กในประเทศไทยลดลงในปี 2557 เมื�อ เทีย บ กั บ ปี 2556 ตั ว เลขการนํ า เข า้ เหล็ ก ลวด
จากประเทศจีน ได ้เพิม
� ขึน
� เกือบร ้อยละ 20 บริษัทได ้ใชความพยายามทุ
้
กวิถท
ี างเพื�อแกไขสถานการณ์
้
โดยเพิ�มปริมาณ
การขายจากผลิตภัณฑ์อน
ื� เช่น เหล็กเส ้นชัน
� คุณภาพ SD-50 เหล็ กต ้านแรงสั� นสะเทือนแผ่น ดิน ไหว เหล็กเส ้นตัดและ
ดัดสํ าเร็จรูป
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้เชิญผู ้ถือหุ ้นซั กถามเกีย
� วกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท
1. นายสถาพร ผั ง นิรั นดร์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามถึง แผนการจ่ายเงิน ปั นผลของบริษั ท และได ้เสนอให ้บริษั ท
พิ จ า ร ณาการ จั ด ป ร ะชุ มส ามั ญ ป ร ะจํ าปี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ให เ้ ร็ วก ว่ า วั น ที� 31 กร กฎา คม พ ร อ
้ ม กั บ ขอให บ
้ ริ ษั ท เพิ� ม
รายละเอียดเกีย
� วกับข ้อมูลอัตราส่ วนทางการเงิน ซึง� ปรากฏในรายงานประจําปี หน ้า 2 นอกจากนี� ได ้ถามถึงวิธก
ี ารบริหาร
สินทรัพย์ของบริษัทเพื�อให ้ได ้รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทด
ี� ข
ี น
ึ�
ในเบื�องต ้น ประธาน กรรมการได ้ให ้ข ้อมูล และคํ าอธิบ ายเกี�ยวกั บ ธุร กิจ เหล็ก ทั� ว โลกต่อ ผู ้ถือ หุ ้น ขณะที�
ราคาของเหล็กได ้ลดลงอย่างเป็ นนัยสํ าคัญ แต่ราคาวัตถุดิบและค่าใช ้จ่ายอืน
� มิได ้ลดลงตามสั ดส่ วนในขณะที�บริษัทยั งมี
ค่าใช ้จ่ายด ้านบุคลากร อีกทัง� การส่ งออกจํานวนมหาศาลของจีน ได ้สร ้างความยากลํ าบากให ้กับธุรกิจเหล็กทั�วโลก และ
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ใช่บริษัทเดียวทีเ� ผชิญกับปั ญหานี� ประธานกรรมการยั งได ้ชีแ
� จงว่าคณะกรรมการทุกท่าน
ผู ้บริห าร และพนั กงานของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได ้ทํา หน า้ ที�ข องตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลาง
ช่วงเวลาทีท
� ้าทายนี� แมมี้ บางปั จจัยทีอ
� ยูน
่ อกเหนือการควบคุม เช่น ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมั�นทีจ
� ะบริหารงานให ้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํ าหรับประเด็นเกียวกั
�
บวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ประธานกรรมการจะนําไปพิจารณาต่อไป
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2. พันตํารวจเอก สมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู ้ถือหุ ้น ได ้สอบถามถึงจํานวนตัวเลขขาดทุน สะสมทีแ
� ท ้จริงของบริษัท
แล ะแนวทางการ จั ดการ พ ร ้อมกั บ สอบ ถามว่ า บ ริ ษั ทจะจ่า ย เงิน ปั นผ ลได อ
้ ย่ างไร และเมื� อ ไร และผู ถ
้ ื อ หุ น
้
เ ข า้ ใจ เ ป็ น อย่ าง ดี ถ ึ ง ผลกระทบจ าก กา ร นํ า เข ้า เ หล็ กจ ากป ร ะ เ ทศ จี น ร วม ทั � ง ค วา มยุ่ ง ยา ก ท าง ก าร เมื อ ง
และเศรษฐกิจของไทย และได ้ขอให ้บริษัทพิจารณาให ้ความสํ าคั ญในการส่ งออกไปยั งประเทศเพื�อนบ ้าน เช่ น พม่า
ลาว และกัมพูชา พร ้อมกับแนะนํ าให ้บริษัทพิจารณาลดสินค ้าคงคลังและวิธก
ี ารสร ้างรายได ้เพิ�มขึน
�
ประธานกรรมการได ้ให ้คํามั�นว่าต่อพันตํารวจเอก สมเกียรติและผู ้ถือหุ ้นว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีทส
ี� ุด ในการ
ปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท เพือ
� ทีจ
� ะสามารถจ่ายเงินปั นผลให ้กับผู ้ถือหุ ้น บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตีล ต่าง
ได ้รั บผ ลกระทบและเผชิ ญ กั บ ค วามยุ่ ง ยากทางธุร กิจ เช่ น กั น

อย่ า งไรก็ ต าม ทาทา สตีล ลิ ม ิเ ต็ ด

อิน เดี ย

ยังคงให ้ความร่วมมือและสนั บสนุนบริษัทโดยการสั� งซือ
� เหล็กจาก ทาทา สตีล (ประเทศไทย) อย่างสมํ�า เสมอ บริษัท จะ
มุง่ เน ้นการส่งออกและการบริหารสินค ้าคงคลังเพื�อให ้บริการลูกค ้าได ้อย่างทันท่วงที
กรรมการผู จ้ ัด การใหญ่ได ้ชีแ
� จงเรื�องการส่ งออกไปประเทศเพื�อ นบ ้านว่า บริษั ทได ้ส่ งเจ ้าหน า้ ที�ไปประจําที�
ป ร ะเทศ กั มพู ชา เมื� อ

3

เดื อ นที� แ ล ว้

เพื� อ ส่ ง เส ริ ม การ ขายในท อ
้ งถิ� น ใน ปี งบ ป ระมาณ 2558-2559

บริษัทมีแผนส่ ง ออกเหล็ก Tata Tiscon จํ านวน 50,000 ตัน ไปยั งอิน เดีย และบริษั ทยั งได ้รับ คําสั� งซื� อเหล็กเพื�อ
โครงการโรงไฟฟ้ า Xayaburi ระยะ 2 ทีป
� ระเทศลาว โดยการส่ งมอบจะเริ�มในเดือนสิง หาคม 2558 นอกจากนี� เพื�อ
พัฒนาการให ้บริการลูกค ้าทีด
� ข
ี น
ึ� บริษัทมีโครงการเปิ ดคลังสินค ้าเพิ�มทีภ
� าคใต ้
3. น.ส.ทิพ าภรณ์ อุน ศิ ริ จากสมาคมส่ งเสริม ผู ้ลงทุน ไทย ได ้ถาม 3 คํ าถาม ดังนี� 1) ปริมาณยอดขายและ
เปอร์เซนต์การขายในประเทศ และที�ส่ งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สํ าหรับโครงการ Xayaburi ต ้องการทราบ
กําหนดการส่ ง มอบผลิต ภั ณ ฑ์และรายได ้จากโครงการนี� และ 3) กํา หนดการที�บริษัทจะได ้รั บ การรั บ รองเข ้าสู ่
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ข อ ง ภ า ค เ อ ก ช น ไ ท ย ใ น ก า ร ต่ อ ต ้า น ทุ จ ริ ต จ า ก
สมาคมส่งสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู ้จัดการใหญ่เรียนว่า สํ าหรับปี งบการเงิน 2558 มีปริมาณการส่ งออกร ้อยละ 7 และคาดว่าจะเพิ�มเป็ น
ร ้อยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน ้นการลงทุนทีม
� ก
ี ําไรเท่านั �น ไม่ใช่แค่เพิม
� ยอดขายแต่มแ
ี นวโน ้มขาดทุน
ในส่ วนยอดขายภายในประเทศจะขึ�น อยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนั บสนุนเงินทุน ของรั ฐบาลในระหว่างปี
ส่วนโครงการ Xayaburi การส่ ง มอบเหล็กจํานวน 30,000 ตันจะเริ�มในเดือนสิ งหาคม 2558 ส่ วนเรื�องการรั บรองเข ้าสู ่
กระบวนการเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต ทีบ
� ริษัทได ้ยื�นเรือ
� งไปเมือ
� เดือน
มิถน
ุ ายน 2558 นี� และบริษัทจะรายงานความคืบหน ้าให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบต่อไป
4. น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ แ ก ว้ ด ว ง เ ที ย น ผู ้ถ ื อ หุ น
้ ก ล่ า ว ชื� น ช มโ ค ร งการค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ ท า ง ด า้ นจั ด ห า
ซึง� สามารถลดต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ของบริษัทและเพิม
� อัตรากําไรก่อนภาษีเงินได ้ ต ้นทุนทางการเงิน ค่าเสื� อมราคา และค่าตั ด
จํ าหน่ าย (EBITDA)

และ ได ส
้ อบถ ามถึ ง โค ร งการ อื� น ในลั ก ษณะเดี ย ว กั นนี� แ ละ

บ ริ ษั ทจ ะดํ า เนิ นการ

อย่า งไรกั บ สถานการณ์ก ารส่ ง ออกจากประเทศจีน ซึ� งส่ ง ผลกระทบต่ ออุต สาหกรรมเหล็ ก ในประเทศไทย และ
ได ้แสดงความไม่เ ห็น ด ้วยกับ แนวทางเรื�องการต่อต ้านมาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็ บค่าธรรมเนีย มพิเ ศษ
เพราะทัง� หมดจะทําให ้ราคาผลิตภัณฑ์สงู ขึน
� และต ้นทุนตลาดเพิม
� ขึน
�
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้ชีแ
� จงเพิม
� เติมเกีย
� วกับโครงการความเป็ นเลิศทางด ้านจัดหา ทีม
� งุ่ เน ้นการจั ดหาสิ นค ้า
โลหะ อะไหล่ และวัสดุสน
ิ� เปลือง โดยใชความได
้
้เปรียบจากการสั� งซือ
� ปริมาณมาก โดยรวบรวมคํ าสั� งซือ
� จากทุกโรงงาน
นอกจากนี� ได ้รายงานเรือ
� งข ้อมูลโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดต ้นทุน คงที� (Fly
Against Hurdle – FAH) ซึง� สอดคล ้องกับวิสั ยทัศน์ของบริษัท ในเรื�องการส่ งออกจากประเทศจีน กรรมการผู ้จั ดการ
ใหญ่เรียนว่าบริษัทได ้ประสานงานใกล ้ชิดกับหน่วยงานรัฐเพือ
� ดูแลธุรกิจเหล็กในประเทศจากผลกระทบในเรือ
� งนี�
เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรือ
� งใดเพิม
� เติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีป
� ระชุมผู ้ถือหุ ้นรั บทราบรายงานกิจการ
ประจําปี 2557 - 2558 สิน
� สุดวันที� 31 มีนาคม 2558 โดยไม่มก
ี ารลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นวาระเพือ
� รับทราบ
มติทป
ี� ระชุ ม ที�ประชุมรั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 - 2558 สิ� นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558 ตามที�
คณะกรรมการเสนอ
วาระที� 3 : พิจารณาอนุม ัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิน
� สุดว ันที� 31 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ� นสุด วัน ที� 31
มีนาคม 2558 ซึง� คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาแล ้ว เห็นว่างบดุลและงบกําไรขาดทุน ดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู ้สอบบั ญชีข องบริษัท ดีลอยท์ ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบั ญชี จํากัด และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้วนั �น ได ้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดํ า เนิน งานของบริษัท ในปี 2557 - 2558 อย่าง
ถูก ต ้อง ครบถ ้วน และเพีย งพอ ดั ง มีร ายละเอีย ดปรากฏอยู่ ใ นรายงานประจํ า ปี 2557- 2558 ของบริษั ท ซึ� งสรุ ป
สาระสํ าคัญได ้ดังนี�
งบดุลรวมและบัญชีกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์

13,640

ล ้านบาท

หนีส
� น
ิ

5,241

ล ้านบาท

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

8,399

ล ้านบาท

21,410

ล ้านบาท

(609.76)

ล ้านบาท

(0.07)

ล ้านบาท

รายได ้
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น

มีผู ้ถือหุ ้นได ้ตัง� คําถาม พร ้อมกับมีข ้อเสนอ ประธานกรรมการได ้ชีแ
� จง ซึง� สรุปได ้ดังนี�
1. นายสถาพร ผังนิรัน ดร์ ผู ้ถือหุ ้น ถามเกี�ยวกับ อัตราสั ด ส่ วนทางการเงิน ว่าบริษั ทจะสามารถปรั บ เปลีย
� น
โครงสร ้างการขาดทุน ได ้หรือไม่ และบริษั ททาทา สตีล โกลบอล โฮลดิง� ส์ จะสนั บ สนุ น บริษั ทในการปรั บ ปรุ ง
สภาพคล่องได ้อย่างไรบ ้าง
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
2.

นาย ศั กดิ�ชั ย ส กุ ล ศ รี ม นตรี ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ถาม ถึง จํ าน วน ผู แ
้ ท นจํ าหน่ าย ในก รุ ง เทพ ฯซึ� ง เพิ� ม ขึ� น

ข ณ ะ ที� ต ล า ด ข า ย ต ร ง ล ด ล ง แ ล ะ ต อ
้ ง ก า ร ท ร า บ ส่ ว น แ บ่ ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Tata

Tiscon

และเหล็ ก ต ้านทานแรงสั� น สะเทือนแผ่ น ดิน ไหว อีกทั �ง ต ้องการทราบตั ว อย่างการก่อ สร ้างที�ใช ้ผลิต ภั ณฑ์เ หล็ ก
ต ้านทานแรงสั� น สะเทือนแผ่นดิน ไหว และมีคํ าถามเพิ�มเติมถึงแผนการจัด การและต ้นทุน การดูแลรั กษาของเตาถลุง
ขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)
กรรมการผู จ้ ัด การใหญ่อธิบายว่าจํ า นวนยอดขายลดลงเนื�องมาจากการลดอัน ดับ เครดิตของบางโครงการ
ส่ ว นผลิตภัณ ฑ์ Tata Tiscon กรรมการผู จ
้ ัด การใหญ่เ รีย นว่า มีส ่ วนแบ่งการตลาดอยู่ท ี� 30-34% และ เหล็ กต ้าน
แรงสั� นสะเทือนแผ่นดินไหว มีสว่ นแบ่งการตลาด 100% เนื�องจากบริษัทเป็ นผู ผ
้ ลิต รายเดียว และได ้เรียนให ้ทราบชือ
�
โครงการที�ใช ้สิ นค ้าประเภทนี� สํ าหรั บเตาถลุง MBF บริษัทได ้หยุดการดําเนินงานและมีการดูแลรั กษาตามกําหนด
ระยะเวลาทีเ� หมาะสมด ้วยราคาทีไ� ม่สูงนั ก อย่า งไรก็ต าม การเดินเตาถลุ ง ไม่ใช่ทางเลือกทีเ� หมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบัน ทัง� นี�บริษัทอยู่ใ นระหว่างขั �น ตอนพิจารณาว่าจะดํ าเนิน การอย่างไร ส่ วนการจํา หน่ ายออก บริษัทกําลัง ให ้ผู ้
แทนทีเ� ชีย� วชาญเฉพาะเข ้ามามีส่ วนร่วมในการกําหนดราคาขายที�สมเหตุสมผล รวมทัง� หาแนวโน ้มผู ้ซือ
� บริษัทหวังว่า
กระบวนการนีจ
� ะเสร็ จสิน
� ภายใน 3 เดือนข ้างหน ้า
เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรื�องใดเพิม
� เติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิน
� สุดวันที� 31 มีนาคม 2558 โดยได ้แจ ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให ้ผู ้ถือหุ ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนี�เป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รับ อนุ มัต ิจากผู ถ
้ อ
ื หุ ้นด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือ หุ ้น
ทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทป
ี� ระชุม ทีป
� ระชุมมีมติอนุมัตงิ บดุล และงบกํา ไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ� นสุดวันที� 31 มีน าคม
2558 ด ้วยคะแนนเส ย
ี งข ้างมากของผู ถ
้ อ
ื หุ ้นทีม
� าป ระชุม และมีส ิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามที�ค ณะกรรมการเสนอ
ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี�
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,569,244,453

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9958%

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

265,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0040%

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001%

วาระที� 4 : พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงินปันผล
ประธานกรรมการแจ ้งให ้ที�ป ระชุม ทราบว่า เพื�อให ้เป็ นไปตามข ้อบั งคั บ ของบริษัท ข ้อ 40 ซึ� งกํ าหนดให ้ที�
ประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจําปี เป็ นผู ้พิจารณาอนุมัตจ
ิ ัดสรรเงินกําไร และข ้อ 46 ทีก
� ําหนดให ้บริษัทต ้องจั ด สรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึง� ไว ้เป็ นทุนสํ ารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี
้ )
จนกว่าทุนสํ ารองนี�จะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หน้า 7 จาก 14

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

>> 16

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
นอกจากนี� นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทได ้กําหนดไว ้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตรา
ไม่เกินร ้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสํ ารองตามกฎหมาย ซึ� งจะพิจารณาจากปั จจั ยต่างๆ

ทีจ
� ะไม่ทําให ้

มีผลกระทบต่อ การดํ าเนิน งานปกติข องบริษั ทอย่ างมีนั ยสํ าคั ญ ปั จจั ยดั งกล่าวประกอบด ้วยผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน ้าที�ทต
ี� ้องชํ าระหนี�ของบริษัทให ้เสร็ จสิน
� ตามสั ญญาการปรั บ
โครงสร า้ งหนี� และสั ญญากู ้ยืม ใดๆ รวมถึง ปั จจั ยอื�น ๆ ที�เ กี�ย วข อ
้ งกั บ การบ ริห ารงานของบริษั ท โดยการคํ านึง ถึง
ผลประโยชน์สูง สุด ในระยะยาวของผู ้ถือหุ ้นเป็ นหลักสํ าคั ญ แต่ทั �งนี� จะต ้องได ร้ ับ ความเห็น ชอบและการอนุ มัต ิจ าก
คณะกรรมการ และ/หรือทีป
� ระชุม ผู ้ถือหุ ้น
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2557 - 2558 สิน
� สุดวันที� 31 มีน าคม
2558 บริษัทมีขาดทุน สุทธิต ามงบการเงิน รวม จํ านวน (611) ล ้านบาท และมีกําไรสุท ธิต ามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 15 ล ้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให ้ทีป
� ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรเงินกําไรสํ าหรั บ ปี 2558 ไว ้
เป็ นทุน สํ ารองตามกฎหมายจํ า นวน 0.75 ล ้านบาท สํ าหรับ การจ่ ายเงิน ปั น ผล หลัง จากพิจ ารณาปั จจั ย ต่ าง ๆ ซึ� ง
เกี�ยวเนื� องกั บการดํ า เนิน งานของบริษั ท งบการเงิน รวมถึง ค่าใช ้จ่ายที�จํา เป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึ ง มี
ความเห็นให ้งดจ่ายเงินปั นผล
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ ้น ถามเกีย
� วกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัททีก
� ําหนดว่าต ้องจ่ายเงิน ปั น
ผล ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรหลังหักเงิน สํ ารองตามกฎหมายว่าข ้อกําหนดนี�พ ิจารณาจากงบการเงิน รวมหรืองบ
การเงินเฉพาะกิจการ และสอบถามถึงแผนการตัดขาดทุนสะสม
พั นตํ ารวจเอก สมเกีย รติ บํารุงพฤกษ์ ผู ถ
้ อ
ื หุ ้น ให ้ความเห็น ประเด็ น นี�ว่า ตามพระราชบั ญญัตบ
ิ ริษั ทมหาชน
ในกรณีท ี�งบการเงิน แยกมีกํ าไร บริษัท สามารถจ่ายเงินปั นผลให ้ผู ้ถือ หุั นได ้ ขอให ้ผู ้เกีย
� วข อ
้ งตรวจสอบว่า สามารถ
ดําเนินการได ้หรือไม่ เนื�องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฎในงบการเงินรวมเท่านั �น
ประธานกรรมการ กล่ า วว่ า บ ริ ษั ทจะดํ าเนิน การทุ ก อย่ า ง ตามกฎระเบีย บและข อ
้ กํ า หนดที�เ กี�ย วข อ
้ ง
ทุกคําถามจะถูกบันทึกเพื�อนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณาอนุมัตก
ิ ารงดจัดสรร
กําไรไว ้เป็ นทุน สํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่า ยเงิน ปั นผล โดยได ้แจ ้งเพิ�มเติมก่อ นการลงคะแนนเสี ย งให ้ผู ถ
้ อ
ื หุ ้น
รั บทราบว่า ในวาระการประชุมนี� เป็ นวาระปกติ จะต ้องได ้รั บ อนุมัต จ
ิ ากผู ้ถือ หุ ้นด ้วยคะแนนเสี ย งข ้างมากของผู ้ถือ
หุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทป
ี� ระชุม ทีป
� ระชุมมีมติอนุมัตงิ ดการจัดสรรกําไรไวเป็
้ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล ด ้วย
คะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีค
� ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังนี�
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,614,453

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9710%

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

715,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0108%

งดออกเสียง

จํานวน

1,190,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0181%

หน้า 8 จาก 14

17 <<

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
วาระที� 5 : พิจ ารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการผู
ั�
ท
้ ค
ี� รบกํา หนดออกจากตํ าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั� � 14 ประจําปี 2558
ประธานกรรมการแจ ้งให ้ทีป
� ระชุมทราบว่า เพื�อ ให ้เป็ นไปตามข ้อบังคั บ ของบริษั ท ข ้อ 19 ซึง� กําหนดให ้
กรรมการต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครั�งในอัตราหนึ�งในสาม (หรือใกล ้เคียง
กัน กับ หนึ� ง ในสาม) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด โดยกรรมการทีพ
� น
้ จากตํ าแหน่ งอาจได ้รั บเลือกให ้กลั บเข ้ามารั บ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ ซึง� ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครั �งนี� มีกรรมการทีต
� ้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํ านวน 3
คน ได ้แก่
1) ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2) นายหัตถศั กดิ� ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3) นายปิ ยุช กุปต ้า

กรรมการบริษัท และ คณะจัดการ

ในการสรรหาบุค คลที�จ ะดํ า รงตํ าแหน่ ง กรรมการนั �น คณะกรรมการบรรษั ทภิบ าล สรรหา และพิจ ารณา
ผลตอบแทนได ้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที�คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความเห็น ชอบ
ตามรายละเอียดทีป
� รากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดั บที� 3 ซึง� ได ้จั ดส่ งให ้ผู ้ถือหุ ้น พร ้อมกับ หนั งสื อนั ด
ประชุมฉบับนี� และมีความเห็นว่ากรรมการทีต
� ้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง� 3 คน ได ้แก่ 1) ผศ. รวีวัล ย์ ภิยโยพนากุล
2) นายหั ต ถศั ก ดิ� ณ ป้ อมเพ็ ช ร์ และ 3) นายปิ ยุ ช กุป ต ้า เป็ นบุค คลผู ท
้ รงคุณ วุฒ ิท ี�มีค วามเหมาะสม มีค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอืน
� ๆ ทีห
� ลากหลาย มีภาวะผู ้นํา วิสั ยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน ้าที�
ในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให ้ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน ธุร กิจของบริษัทได ้เป็ นอย่าง
ดี ตลอดจนไม่มป
ี ระวัตเิ กีย
� วกับ การกระทํา ผิดอาญาในความผิดทีเ� กีย
� วกับทรั พย์ซงึ� ได ้กระทํ าโดยทุจริต และการทํ า
รายการทีอ
� าจเกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ทีผ
� ่านมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้ทีป
� ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการทีต
� ้องออกจากตํ าแหน่ งตามวาระ
ทัง� 3 คน ได ้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล 2) นายหัต ถศั กดิ� ณ ป้ อมเพ็ ช ร์ และ 3) นายปิ ยุช กุปต ้า กลับ เข ้าดํารง
ตํ า แหน่ งกรรมการและคณะกรร มการชุด ย่ อ ยอื�น ต่ อ ไปอีก วาระหนึ� ง ตามที�ไ ด ผ
้ ่ านการพิ จ ารณากลั� น กรองของ
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัตข
ิ องกรรมการทีไ� ด ้รับการเสนอชือ
�
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที� 4
ประธานกรรมการได ้เสนอให ้ที�ประชุมลงมติเลือกตั �งกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง� นี� เพือ
� ให ้เป็ นไปตามหลั กการ
กํากับ ดูแลกิจการที�ด ีทต
ี� ลาดหลั กทรั พ ย์แห่งประเทศไทยได ้กําหนดไว ้ ซึ� งที�ป ระชุมผู ้ถือหุ ้นเห็น ชอบด ้วยกับวิธก
ี าร
ดังกล่าว
คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ จากสมาคมนักลงทุนไทย แสดงความกังวัลถึงความเป็ นกลางของกรรมการ จากการทีผ
� ศ.
รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
ประธานกรรมการได ้เรียนชีแ
� จงว่า ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล ได ้รั บการพิจารณาและเห็ น ชอบว่ามีคุณสมบัต ิ
ในการดํารงตําแหน่ง ดังนั �นจึงสมควรได ้รับการเลือกกลับเข ้ารับตําแหน่งต่อไป
เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรือ
� งใดเพิม
� เติม กรรมการผู ้จัดการใหญ่จึงได ้ขอให ้ทีป
� ระชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ น
รายบุค คล โดยใชคะแนนเสี
้
ยงตามข ้อบังคับของบริษั ท ข ้อ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุ ้นทีถ
� อ
ื อยู่ทั�งหมด ซึ� งจะแบ่งคะแนนเสียง
ให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี� เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ถ
้ ือหุ ้น
ทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทประชุ
ี�
ม ทีป
� ระชุมมีมติเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการผู ้ที�ครบกําหนดออกจากตํ าแหน่ ง ตามวาระ ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง� ที� 14 ประจําปี 2558 เป็ นรายบุคคล และให ้ดํารงตําแหน่งเดิม ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้
ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีค
� ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี�
1. ผศ.รวีว ัลย์ ภิยโยพนากุล
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,568,600,353

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9860

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

909,100

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0138

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,567,139,153

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9637

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

2,370,300

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0360

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

รวมจํานวนหุ ้นได ้ 6,569,519,453

หุ ้น

เห็น ด ้วย

จํานวน 6,567,139,153

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9637

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

2,370,300

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0360

งดออกเสียง

จํานวน

10,000

หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0001

2. นายห ัตถศ ักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

3. นายปิ ยุช กุปต้า
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

วาระที� 6 : พิจารณาอนุม ัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558-2559
ประธานกรรมการได ้มอบหมายให ้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู ้จัดใหญ่เป็ นผู ้รายงานวาระนี� กรรมการผู ้จั ดการใหญ่
แจ ้งให ้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อ ให ้เป็ นไปตามข ้อบั งคั บของบริษั ท ข ้อ 25 ซึ� งกํ า หนดให ้กรรมการบริษั ทมีสิ ทธิไ ด ้รั บ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีท
� ป
ี� ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติฯ
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
คณะกรรมการได ้พิจ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล ้ว เห็ นสมควรเสนอให ้ที�
ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มต
ั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจํ าปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีน าคม 2559) ใน
อัตราเท่ากับปี ทีผ
� ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบีย
� ประชุมทีจ
� ่ายให ้เฉพาะครัง� ทีก
� รรมการเข ้าร่วมประชุม ดั ง
รายละเอียดตามทีป
� รากฏอยู่ในหนั งสือนั ดประชุมหน ้า 7 และตารางด ้านล่าง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ

ค่าตอบแทน

เบีย
� ประชุม

(บาทต่อปี )

(บาทต่อครัง� )

ประธาน

630,000

42,000

รองประธาน

525,000

21,000

กรรมการ

472,500

21,000

ประธาน

168,000

15,750

กรรมการ

115,500

10,500

ประธาน

0

15,750

กรรมการ

0

10,500

คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา

ประธาน

150,500

15,750

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการ

75,000

10,500

เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณาอนุมั ตค
ิ ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจํ าปี 2558 - 2559 โดยได ้แจ ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบ
ว่า ในวาระการประชุมนี� จะต ้องได ้รั บ การอนุ มัติจากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสีย ง
ทัง� หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
มติทป
ี� ระชุม ทีป
� ระชุมมีมติอนุมัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อย ประจํ าปี 2558 - 2559 ตามที�
คณะกรรมการเสนอจนกว่าที�ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะมีมติเป็ นอืน
� ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสีย ง
ทัง� หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง ด ้วยคะแนนเสียง ดังนี� (ทัง� นี� เนือ
� งจากวาระนีเ� ป็ นวาระค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริษัททีเ� ป็ นผู ้ถือหุ ้นและมีสท
ิ ธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453

หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,799,568

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 99.9738

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

1,310,000

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0199

งดออกเสียง

จํานวน

410,000

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0062

วาระที� 7: พิจารณาแต่งตัง� ผูสอบบ
้
ัญชีและกําหนดค่าสอบบ ัญชี ประจําปี 2558 - 2559
นายมาริษ สมารั มภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ ้งให ้ที�ป ระชุมทราบว่า เพื�อให ้เป็ นไปตามข ้อบั ง คั บ ของ
บริษั ท ข ้อ 40 ซึ� ง กําหนดให ้ที�ป ระชุม ผู ้ถือหุ ้นสามั ญ ประจํา ปี เป็ นผู ้พิจารณา แต่งตัง� ผู ้สอบบัญชีและกํา หนดจํ านวน
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตัง� ผู ้สอบบัญชีจะแต่งตัง� ผู ้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ ทัง� นี� มีเงือ
� นไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ บริษัทต ้องจัดให ้มีการหมุน เวียนผู ้สอบบั ญชีทล
�ี งลายมือ
ชือ
� รับรองงบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใชผู้ ้สอบบัญชีรายอืน
� ในสํ านักงานสอบบัญชีเดียวกันได ้
คณะกรรมการได ้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เห็ นสมควรเสนอให ้ทีป
� ระชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นแต่งตัง� นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3440) และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข (ผู ้สอบบั ญชีรับ
อนุญาตเลขที� 4292) และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชูต ิกาล (ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญาตเลขที� 4325) แห่งบริษั ท ดีลอยท์ ทู ้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 - 2559 ทัง� นี� นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
(ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3440) เป็ น ผู ้ลงลายมือชือ
� ในงบการเงินของบริษัทมาตัง� แต่ปี 2555 - 2556
นอกจากนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้ทีป
� ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นกําหนดค่าสอบบั ญชีข องบริษัทและบริษั ท
ย่อยในปี 2558 - 2559 เป็ นจํ านวนเงิน 4,208,000 บาท ซึง� เป็ นอัตราทีเ� ท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 - 2558 จํ านวน
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด ้านล่าง ดังนี�
ค่าสอบบ ัญชี

ปี 2558-2559

ปี 2557-2558

(ปี ทีเ� สนอ)

(ปี ทีผ
� า่ นมา)

บริษัท

2,250,000 บาท

2,250,000 บาท

บริษัทย่อย (3 บริษัท)

1,958,000 บาท

1,958,000 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ ้น ได ้ให ้ความเห็นเรื�องค่าใช ้จ่ายด ้านตรวจสอบบั ญชีของผู ้สอบบัญชีเป็ นดัชนีช ี�
วัดผลงานของฝ่ ายการเงินของบริษัท หากจํานวนชัว� โมงทีผ
� ู ้สอบบั ญชีใช ้มีจํานวนลดลง ค่า สอบบัญชีควรจะลดลงด ้วย
และนอกจากนั �น อัตราค่าสอบบัญชีควรใกล ้เคียงกัน กับ บริษัทสอบบัญชีอน
ื� ๆและอัต ราค่าบริการจะคงทีห
� รือเพิ�มขึ�น ควร
ได ้รับการดูแลติดตามอย่างระมัดระวังเพือ
� ประโยชน์ของบริษัท
นายมาริษ สมารั มภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้อธิบ ายว่าบริษัทมีค วามเชือ
� มั�น ในบริษัทผู ้สอบบั ญชี
และการปรับค่าบริการสอบบัญชีเกิดขึน
� เฉพาะเมือ
� ปี ทีผ
� ่านมาเท่านั�น ในเรือ
� งนี�ได ้มีการพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบั ญชีจํานวนนี�
เป็ นอัตราทีเ� หมาะสมแล ้ว
เมือ
� ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามใดเพิม
� เติม ประธานกรรมการจึงเสนอให ้ทีป
� ระชุมพิจารณาอนุมัต ก
ิ ารแต่งตั �งผู ้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2558 - 2559 โดยได ้แจ ้งเพิ�มเติม ก่อนการลงคะแนนเสี ยงให ้ผู ้ถือหุ ้นรั บทราบว่าใน
วาระการประชุมนีเ� ป็ นวาระปกติจะต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสี ยงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและ
มีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติทป
ี� ระชุม ทีป
� ระชุมมีมติอนุมัต แ
ิ ต่งตัง� ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่า สอบบัญชี ประจํ าปี 2558 - 2559 ด ้วย
คะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
� าประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสี ยงลงคะแนน ตามทีค
� ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนน
เสียง ดังนี�
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
ผู ้ถือหุ ้นทัง� หมด

รวมจํานวนหุ ้นได ้

6,569,519,453 หุ ้น

เห็นด ้วย

จํานวน

6,567,114,453 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 99.9633

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

395,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0060

งดออกเสียง

จํานวน

2,010,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.0305

วาระที� 8 : เรืองอ
�
น
ื� ๆ
ไม่ม ี
ประธานกรรมการได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสอบถามเพิ�มเติม
น า ย ฤ ท ธิ ชั ย ห ยิ บ เ จ ริ ญ พ ร ผู ้ ถื อ หุ ้ น ถ า ม เ กี� ย ว กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ว่ า 1 )
ถ ้ารั ฐบาลมีแผนสํ าหรั บ โครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิ�มผลกํ าไรในเหล็ กเส ้นอย่างไร เพื�อช่วยปรับ ปรุ ง
ผลการดํ าเนิน งานของบริษัท 2) ใครคือคู่ แข่ งสํ าหรั บเหล็ กเส ้นและเหล็ กรู ปพรรณขนาดเล็ ก ในประเทศไทย
และอะไรคือจุดแข็งของบริษัท และ 3) บริษัทจะแก ้ปั ญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว
นางสา ววภ
ิ า ส ุว ณ ิช ย ์ ผ ู ้ถ อ
ื ห ุ ้น ไ ด ้อ า้ ง ถ งึ ร า ย ง า น ข อ งส ภ า ธ ุร ก จ
ิ ต ล า ด ท ุน ไท ย ร ่ว ม ก ับ
สถาบัน บัณ ฑิต พั ฒนบร ิห ารศาสตร์ ซึง� บ ่ง ช วี� า่ ดัช นีค วามเช อ
ื� มั�น นั ก ลงทุน ติด ลบเป็ นเวลา 6 เด ือ น และ
ในขณะทีภ
� าคการก่อสร ้างยังเป็ นบวกแต่ภาคการผลิตเหล็ กติดลบ ขอให ้บริษัทช่วยยืน ยันข ้อมูลดั งกล่าว
ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสร ้างในเอเชียมีแนวโน ้มดีข น
ึ� เป็ นลําดับ และสํ าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
ขึน
� กับความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรม และผลกระทบการนําเข ้าเหล็กจากจีน ทีม
� ผ
ี ลต่อราคาเหล็กทั�วโลก
อย่า งไรก็ต ามประธานได ้แสดงความหวั งทีเ� ป็ นบวกต่อตลาดเหล็ ก และชีว� ่า สถานะในระยะยาวของเหล็ กน่ าจะดีข ึ�น
เนื�องด ้วยเหล็กมีความจําเป็ นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่อธิบายเพิ�มเติมถึงระบบโครงสร ้างพื�นฐานในประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ซึง� คาดว่าจะมีการพัฒนาในระบบเครือข่ายการคมนาคมต่างกัน ในแต่ละพื�น ทีใ� นแต่ละประเทศ ขณะนี�บางโครงการใน
ประเทศไทยมีค วามล่าช ้า อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็ กควรจะเพิ�มขึน
� กรรมการผู ้จัด การใหญ่ให ้ความ
มั�นใจว่าบริษัทสามารถรองรับการผลิตได ้หากความต ้องการสูงขึน
� และได ้เสริมว่า Tata Tiscon เป็ นผู ้นํ าสินค ้าเหล็ กเส ้น
ในประเทศไทย ได ้รั บการตอบรับ ทีเ� ป็ นบวกจากการสํ ารวจด ้านความพึงพอใจของลูกค ้า ซึง� เป็ นผลจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทัง� การสนับสนุนด ้านการตลาดและทีมขาย ทาทาสตีล (ประเทศไทย) มีเครือข่ายการจัด
จํ าหน่า ยทั� วประเทศ มั�นใจได ้ว่าสามารถส่ ง มอบสิน ค ้าให ้ลูก ค ้าได อ
้ ย่างรวดเร็ ว และจะมีก ารปรั บ ปรุ งเครือข่ายนี�ใ น
ประเทศเพือ
� นบ ้านด ้วย ทีมงานลูกค ้าสั มพันธ์นําโดยผู ้บริหารระดับสูงพร ้อมให ้บริการต่อลูกค ้า กรรมการผู ้จั ดการกล่าว
ว่า คู่แข่งเหล็ กเส ้น และ เหล็ กรู ป พรรณขนาดเล็ก คือผู ้ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ต าม บริษั ทจะเฝ้ าติด ตาม
สถานการณ์ และทําการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ เพือ
� ให ้ความมัน
� ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในส่วนของเหล็กลวด
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ได ้เรียนให ้ทราบถึงความคืบหน ้าเรื�องการต่อต ้านการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บ อนสูงและ
เหล็กลวดคาร์บอนตํา� การพร ้อมกับกล่าวว่าบริษัทเปิ ดรับฟั งข ้อเสนอแนะ และข ้อแนะนํ า เกีย
� วกับ ผลิตภั ณฑ์และบริการ
ของบริษัทเสมอ สํ าหรับการปรับปรุงต่อไป
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู ้ถือหุ ้น สอบถามว่า หากมีโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลเกิดขึน
 ความต ้องการเหล็ก
จะเพิม
 ขึน
 หรือไม่ และกําไรของบริษัทจะเพิม
 ขึน
 อย่างไร
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ ้น สอบถามกีย
 วกับการขายเตาถลุง MBF ว่าถ ้าบริษัท สามารถขายได ้ จะช่วย
เปลีย
 นสถานะบริษัทให ้มีกําไรหรือไม่
ผศ. รวีวล
ั ย์ ภิยโยพนากุล เรียนว่า ขึน
 อยูก
่ บ
ั ราคาขายว่าเพียงพอกับต ้นทุนของเครือ
 งจักรหรือไม่
นายฤทธิชัย หยิบ เจริญ พร ผู ้ถือหุ ้น ต ้องการทราบตั วเลข หรือ จํ า นวนเปอร์เ ซ็น ต์ท ีแ ท ้จริงทีเ ป็ นไปได ้เมือ
โครงการใหญ่ๆ เริม
 ขึน

ประธานกรรมการเรียนว่ากรรมการผู ้จัดการใหญ่ยน
ิ ดีทจ
ี ะพบนายฤทธิชัยหลังการประชุมแล ้วเสร็จ เพือ
 จะได ้
 จงข ้อมูลเพิม
ชีแ
 เติม
เมือ
 ทีป
 ระชุมผู ้ถือหุ ้นไม่มเี รือ
 งอืน
 ใดทีจ
 ะสอบถามหรือเสนอแนะแล ้ว ประธานกรรมการได ้กล่า วขอบคุณ ผู ้ถือ
หุ ้นทีไ ด ้สละเวลามาเข ้าร่วมประชุมและอนุมัตข
ิ ้อเสนอของคณะกรรมการในเรือ
 งต่างๆด ้วยดีในครัง นี
อนึง หลังจากเปิ ดการประชุมแล ้ว มีผู ้ถือหุ ้นลงทะเบียนเพือ
 เข ้าร่วมประชุมเพิม
 เติม โดยสามารถสรุปจํ านวนผู ้
 601 ราย นั บรวมจํานวนหุ ้น
ถือหุ ้นทีม
 าประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง นี ทัง ทีม
 าด ้วยตนเองและทีร ับมอบฉั นทะจํานวนทัง สิน
 6,569,519,453
ได ้ทัง สิน

หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 78.01

ของจํ านวนหุ ้นทีจํา หน่า ยได ้แล ้วทั ง หมดของบริษัท จํ า นวน

8,421,540,848 หุ ้น

ปิ ดประชุมเวลา 13:00 น.

(นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน)
ประธานทีป
 ระชุม

หน้ า 14 จาก 14
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท
การสรรหากรรมการของบริษัท จะผ่ านการกลั่ นกรองโดยคณะกรรมการบรรษั ทภิ บ าล และสรรหาก่อ นเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทางานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริษัท
โดยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจานวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสาคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สาหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้วย
ทั้งนี้สาหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่ง เข้มกว่าข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้


ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน



ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตร รวมทั้งคูส่ มรสของบุตร



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้

หน ้า 1 ของ 2
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
o รายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
o รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

o รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ

o รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือ รับ ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง
ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เและต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน



ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน



ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท



สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ



เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน ้า 2 ของ 2
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
ประว ัติของกรรมการทีไ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั
ต
 อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั  15 ประจําปี 2559
1. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรั น
ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ

อายุ

51

สัญชาติ

อินเดีย

การศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต
Indian Institute of Management, Calcutta
 ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
National Institute of Technology, Trichy
 Advanced Management Programme, CEDEP  INSEAD,
Fountainbleau, France
 Chevening Scholar

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริ ษัทอืน



 ไม่มี 
 บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ปี
ตําแหน่ ง
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2558 – ปั จจุบนั

สมาชิก

2558 – ปั จจุบนั

สมาชิกคณะกรรมการผู้วา่ การ

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ –
คณะกรรมการผู้วา่ การ
สมาชิก
ประธานกรรมการ

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

บริ ษัท
Institute for Steel Development & Growth
(INSDAG)
Confederation of Indian Industry, Eastern
Region
Steering Committee of Mining & Metals
Governors Council of World Economic Forum
Steel Research & Technology Mission of India
(SRTMI)
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
NatSteel Holding Pte. Ltd.
WSA Economics Committee (ECON)
Tata Steel SEZ Limited
XLRI, India
Advisory Board of BML Munjal University
Indian Iron and Steel Sector Skill Council
(IISSSC)
Indian Steel Association (ISA)

สมาชิก Governing Body of
Apex Committee
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ – Tata Steel
Tata Steel Limited, India
Ltd
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Tata Steel Europe Limited
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
CEDEP, France
2556 – ปั จจุบนั
สมาชิก
World Steel Association, Belgium
 กิจการอืนทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
 ไม่มี 
 กิจการทีแข่ งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
 ไม่มี 

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

>> 26

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
ประว ัติของกรรมการทีไ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั
ต
 อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั  15 ประจําปี 2559
ประสบการณ์

ปี
2553 – 2556

จํานวนการถือหุ้น(1)
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 )

ตําแหน่ ง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
Safety, Flat Products & Long
Products Division
2553 – 2556
กรรมการ
2553 – 2556
กรรมการ
2551 – 2556
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 – 2556
กรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 – 2554
กรรมการ
2551 – 2553
ประธานกรรมการ
2551 – 2553
ประธานกรรมการ และผู้แทนโดย
ชอบธรรม
2551 – 2553
ประธานกรรมการ และผู้แทนโดย
ชอบธรรม
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริ ษัท
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Processing of Distribution Limited
The Tinplate Company of India Ltd.
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
NatSteel Asia Pte. Ltd.
Tata Steel (Thailand) PLC.
The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
NatSteel (Xiamen) Ltd.
Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd.

 ไม่มี 

จํานวนครั ง ทีเข้ าร่ วมการประชุม (*)

จํานวนวาระทีดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการใน TSTH
ลักษณะต้ องห้ าม

 ไม่มี 
5859

คณะกรรมการ

4/5

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2/3
1/1

1 ปี (29 กรกฎาคม 2558 – 22 กรกฎาคม 2559)
ไม่มีสว่ นเกียวข้ องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึง เกียวข้ องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์
 รายการเกียวโยงทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ ่านมา

หมายเหตุ

(1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

*หมายเหตุ

เข้าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัทแทน นายคูชิค ซัทเทอจี มี ผลตัง แต่วนั ที  29 กรกฎาคม 2558
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บริ ษัทในเครื อ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
ประว ัติของกรรมการทีไ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั
ต
 อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั  15 ประจําปี 2559
2. นายมาริ ษ สมารั มภ์
ตําแหน่ ง
อายุ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
73

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา



การอบรมของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริ ษัทอืน

ปริ ญญาตรีบญ
ั ชี
University of the East ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Program for Management Development
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ไม่มี 
 บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ปี
ตําแหน่ ง
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการด้ านความ
ยัง ยืน และการบริ หารความเสียง
2548 –ปั จจุบนั
กรรมการ
2547 –ปั จจุบนั
กรรมการ
2544 –ปั จจุบนั
ทีปรึกษาอิสระ

บริ ษัท
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส
บจก. พีเอซี สยาม
บจก. มาร์ ช พีบี
บจก. เอ็ม.อี.ดี.

 กิจการอืนทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
 ไม่มี 
 กิจการทีแข่ งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
 ไม่มี 
ประสบการณ์

ปี
2556 – 2558
2546 – 2558
2551 – 2554
2547 – 2553

จํานวนการถือหุ้น(1)
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 )

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท
บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
Indorama Polymers PLC.
บมจ. ทรัพย์ศรี ไทยคลังสินค้ า

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริ ษัทในเครื อ

 ไม่มี 

 ไม่มี 

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

>> 28

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
ประว ัติของกรรมการทีไ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั
ต
 อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั  15 ประจําปี 2559
จํานวนครั ง ทีเข้ าร่ วมการประชุม

จํานวนวาระทีดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการใน TSTH
ลักษณะต้ องห้ าม

หมายเหตุ

5859

5758

5657

คณะกรรมการ

7/8

7/7

5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3/4
5/6

4/4
4/4

4/4
3/3

1/1

1/1

1/1

14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559)
ไม่มีสว่ นเกียวข้ องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึง เกียวข้ องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์
 รายการเกียวโยงทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ ่านมา

(1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)
ประว ัติของกรรมการทีไ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั
ต
 อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั  15 ประจําปี 2559
3. นายธราธร เปรมสุนทร
ตําแหน่ ง
อายุ

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
53

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ตําแหน่ งปั จจุบันในบริ ษัทอืน

Oklahoma City University, USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ไม่มี 
 บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ปี
ตําแหน่ ง
2539 – ปั จจุบนั
รองผู้จดั การอาวุโส

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

 กิจการอืนทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
 ไม่มี 
 กิจการทีแข่ งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
 ไม่มี 
ปี
ตําแหน่ ง

ประสบการณ์

2546 – 2552
2544 – 2557
จํานวนการถือหุ้น(1)
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 )

จํานวนวาระทีดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการใน TSTH
ลักษณะต้ องห้ าม

บริ ษัท

บมจ. ประสิทธิพฒ
ั นา
บมจ. ศรี ราชาฮาร์ เบอร์

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริ ษัทในเครื อ

 ไม่มี 

 ไม่มี 

จํานวนครั ง ทีเข้ าร่ วมการประชุม

หมายเหตุ

บริ ษัท

5859

5758

5657

คณะกรรมการ

8/8

7/7

5/5

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5/5

4/4

3/3

1/1

1/1

1/1

14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559)
ไม่มีสว่ นเกียวข้ องใน
 คดีอาญาและคําพิพากษาซึง เกียวข้ องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์
 รายการเกียวโยงทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ ่านมา

(1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

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

>> 30

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจาปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม
เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 5



หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก)
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่ อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ข้อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตาแหน่ง
ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้เคียง
กันกับหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลาดับในการพ้นจากตาแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้กล่าวไว้
ในวรรคข้างต้น
ข้อ 20 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
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(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ
(จ) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จานวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
ข้อ 24 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 25 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเบี้ยและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท
ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่ว นไม่จากัดความรับผิดในห้า งหุ้นส่ว นจากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจากัด หรือบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการผู้นั้น


หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือ
จานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุน้ ดังกล่าว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หน ้า 2 ของ 4
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ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
(ก) การขายหรือจาหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ
หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทาได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท และ
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
33 <<

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หน ้า 3 ของ 4
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ข้อ 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
 หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดย
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้
มีผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบงบดุล และงบกาไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี และ
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 45 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปันผลใดๆ
ให้จ่ายเงินปันผลตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เ ป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย
ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ข้อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

หน ้า 4 ของ 4
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คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คําชีแ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วม
ประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
วันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้ องบอลรูม
เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3
แบบ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี 
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว ไปซึง เป็ นแบบทีง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบหนัง สื อ มอบฉัน ทะที ใ ช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถื อ หุ้นเป็ นผู้ล งทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผูถ้ ื อหุน้ ต่างด้าวเท่านัน )
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 ของบริษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี 
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียวเท่ านัน
 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง
 สําหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้ างต้ น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง เท่านั น
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผ้ ูถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อ
กาเครื องหมายหน้ าชื อ กรรมการอิ ส ระ ตามที บ ริ ษั ท ระบุ ไ ว้ ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ โดยเลื อ กเพี ย ง
ท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ทั งนี  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนหรื อน้ อ ยกว่าจํ านวนหุ้นที ตนถื ออยู่ไ ด้ ยกเว้ นกรณี ทีเป็ นผู้ถือหุ้นที ปรากฏชื อตามสมุด
ทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั น
อนึง ผู้ถือหุ้นท่านใดทีได้ จัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรื อแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า เรื อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2549 ไว้ แล้ ว สามารถใช้ แบบหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี ได้
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คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ แก่สํานักงานเลขานุการบริ ษัท ภายใน
วันพุธที 20 กรกฎาคม 2559 หรื อก่ อนเวลาเริมการประชุมอย่ างน้ อยครึ งชัวโมง เพือให้ เจ้ าหน้ าที
ของบริษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริมประชุม
ทั งนี  บริ ษัทจะอํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม

 การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว โมง หรื อตั งแต่
เวลา 12:00 น. เป็ นต้ นไป ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ห้ องบอลรู ม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจดั ประชุมทีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 8

 การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ก่อนเข้ าร่วมประชุม (แล้ วแต่กรณีใดกรณีหนึง ) ดังต่อไปนี 
3.1 บุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ซึงปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ
นามสกุล ให้ ยืนหลักฐานประกอบด้ วย
3.1.2กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมหรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (ฉบับที 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึง) ซึง ได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ตามข้ อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 3.1.1
3.2 นิตบิ ุคคล
3.2.1 กรณีผ้ ูแทนของผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
(2) สํา เนาหนังสื อรั บ รองการจดทะเบียนนิติ บุค คลของผู้ถือ หุ้น ซึงรั บ รองสํ าเนาถูก ต้ อ งโดย
ผู้แทนนิติ บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง เป็ นผู้ถือหุ้น
3.2.2กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (ฉบับที 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึง) ซึง ได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือของผู้มอบฉันทะ (ผู้แทนนิติบคุ คล) และผู้รับมอบ
ฉันทะ
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คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึงลงนามเป็ นผู้มอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ตามข้ อ .. ของผู้แทนนิติบุคคล ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะ
และลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที ส่วนราชการออกให้ ของผู้รั บมอบฉันทะ เช่นเดี ยวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึงมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจัดตัง ขึน ตามกฎหมายต่ างประเทศ
(1) ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 โดยเอกสารใดทีมิได้ มี
ต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูถือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนั นรับรองความถูกต้ องของคําแปล
กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนั น อาจเป็ นเอกสารทีออกโดย
ส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนัน ตั งอยู่หรื อโดยเจ้ าหน้ าทีของนิติบุคคลนั นก็ได้ ทัง นี 
จะต้ องมีรายละเอียดเกี ยวกับชื อนิติบุค คล ผู้มีอํานาจลงลายมือ ชื อผูกพันนิติบุคคล และ
เงือนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ รวมทั งทีตั งสํานักงานใหญ่
(2) กรณี ที ผ้ ูถื อหุ้ นมอบให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) เป็ นผู้ล งนามในหนังสื อมอบฉั นทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี เพิมเติม
(2.) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนัง สื อ ยื น ยั น ว่ าผู้ ลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะได้ รั บ อนุ ญาตให้ ประกอบธุ รกิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)

 การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎหมายและข้ อบังคับเกียวกับการลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง หุ้นเป็ นหนึงเสียง
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสีย งลงคะแนนตามที
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั น กรณีผ้ ูมอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ ใ นหนังสือ มอบฉันทะ หรื อระบุไ ว้ ไ ม่ ชัดเจน หรื อ ในกรณี ที ที
ประชุม มี การพิจ ารณาหรื อ ลงมติใ นเรื องใดนอกเหนื อจากเรื อ งที ร ะบุไ ว้ ใ นหนังสื อมอบฉันทะ
รวมถึ ง กรณี ที มี ก ารเปลี ย นแปลงหรื อ เพิ ม เติ ม ข้ อเท็ จ จริ ง ประการใด ผู้ รั บมอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามทีเห็นสมควร
(3) มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของทีประชุม
 กรณีอืนๆ ซึง มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดนั น โดยประธานในทีประชุมหรื อผู้ซงึ ประธานมอบหมายจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึน อีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยง
ชี ขาด
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คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
(5)
(6)

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื องนั น
และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนั นออกนอกทีประชุมชัว คราว
ก็ได้
การลงคะแนนลับ จะทําได้ เมือมีผ้ ูถือหุ้นในทีประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และทีประชุมลงมติ
ให้ มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน
และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อ ผู้ซึงประธานมอบหมายจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้นพิ จ ารณาลงคะแนนเสี ย งด้ วยวิ ธี ชูมื อ
ในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที ประชุมว่ามี ผ้ ูถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ตามวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง ดังนี 
(1) กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นชูมือขึน และเลือกกาเครื องหมายว่า
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี ยงลงในบัต รยื นยันการลงคะแนนที ได้ แจกไว้ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นในขณะ
ลงทะเบีย นเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง เซ็นชื อกํ ากับไว้ และเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทจะเดิ นเข้ าไปเพื อ
ขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
(2) กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
 บริ ษัทจะถื อการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระที ผ้ ูถื อ หุ้ น ได้ ออกเสี ย งลงคะแนนไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะตามทีผ้ รู ับมอบฉันทะได้ ยืนต่อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมเป็ นคะแนนเสียงทีใช้ นับเป็ นมติทีประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลง
ในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
 กรณี ที ผ้ ูถือหุ้นไม่ไ ด้ ระบุความประสงค์ ใ นการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ ใ นหนังสื อ มอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือ
จากเรื อ งที ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉัน ทะ รวมถึ ง กรณี ที มี ก ารเปลี ย นแปลงหรื อ เพิ ม เติ ม
ข้ อเท็จ จริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมี สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตาม
วิธีการในข้ อ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
เลขานุการคณะกรรมการจะชี แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุม โดย
บริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนทีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้
ทําเครื องหมายไว้ ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะทีผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว ซึงเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
จะได้ ร่วมกับตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ทําการนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชุมด้ วยวิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้นทั งหมดของผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนั นๆ ซึง ภายหลัง
จากเสร็จสิ นการประชุมในแต่ละวาระเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมรับทราบว่ามีผ้ ู
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าใด



หน ้า  ของ 

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

>> 38

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

วาระที 4

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
พิจารณาอนุมัติจดั สรรเงินกําไรประจําปี 25582559 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
เขียนที่................................................
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการที
วันที่……….เดืออกตามวาระ
อน............................ พ.ศ………………….
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

(1) ข้าพเจ้า...............................………………………………………..……........…..สัญชาติ……….............................
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
อยู่บ้านเลขที่…………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ตาบล/แขวง………………………………………
� การแต่งตังกรรมการทั

งชุด งหวัด……………...………..…….……
อาเภอ/เขต……………………………………..……….จั
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
รหัสไปรษณีย์…..…………………
� การแต่งตังกรรมการเป็

นรายบุคคล

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริ.ษัทนายทะชาร์
ทาทา สตีตลวิ(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม.............................หุ้น
ชวะนาร์ ท นเรนดรัน
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสียง
� เห็นด้ วย

� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง

� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ . นายมาริ
(1) ชื่อษ…………………….….…..….
อายุ…….ปี อยู่บ้านเลขที่….........................................
สมารัมภ์
าบล/แขวง…………………………………...….
� เห็นด้ วถนน………………………..…………....ต
ย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
อ
าเภอ/เขต………………………..จั
ง
หวั
ด
……………….….รหั
สไปรษณีย์…………...…
. นายธราธร เปรมสุนทร
หรือ  (2) นายมาริษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
(3) ผศ.
วัลย์ายตอบแทนให้
ภิยโยพนากุ
ล
อายุ 68 ปี
วาระทีหรื
 6 อพิจ
ารณาอนุ
มัตคิ รวี
่ าการจ่
กบั กรรมการ
ประจําปีกรรมการอิ
25592560สระ
อยู
บ
่
า
้
นเลขที
่
73
ถนนวิ
ว
ธ
ั
นเวี
ย
ง
แขวงสั
ม
พั
น
ธวงศ์
เขตสั
ม
พั
น
ธวงศ์
กรุ
ง
เทพฯ
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ ห็นสมควร
หรือ  (4) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
อยู่บ้านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
� เห็นด้ วย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที
 7 นพิศุจการณาแต่
งตัง ผู้สอบบั
ญชีและกําหนดค่
ญชี ประจํ
าปี 25592560
ครั้งที่ 15 ประจาปี 2559
ในวั
ร์ที่ 22
กรกฎาคม
2559าสอบบั
เวลา
14:00
น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
� (ก)าริให้ แขวงลุ
ผ้ รู ับมอบฉัมนพิทะมี
สทิ ธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้หรื
ทกุ อประการตามที
นสมควร น เวลา และสถานที่อื่นด้วย
ที่จะพึงเลื่อเห็นไปในวั
ห้องบอลรูม 155 ถนนราชด
นี เขตปทุ
มวัน กรุงเทพมหานคร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
� เห็นด้ วย

� ไม่เห็นด้ วย

� งดออกเสียง

วาระที 8 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

(5)

ลงชื่อ………………………….....….… ผู้มอบฉันทะ
(…………………………...…….)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที
ไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี  ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าลงชื
ในฐานะผู
้ ถือหุ้น
่อ…….…………………………….
ผู้รับมอบฉันทะ

(…………………………...…….)
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสี
ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที
ระบุ่อไ…….…………………………….
ว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลีย นแปลงหรื
อเพิมเตินมทะ
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบ
ลงชื
ผู้รับมอบฉั
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ท(…………………………...…….)
ุกประการตามทีเห็นสมควร

ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
หมายเหตุกิจการใดทีผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า

ผู้ถือหุ้นทีข้่มาอบฉั
องมอบฉั
นทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผู้รับ
พเจ้ านได้ทะจะต้
กระทําเองทุ
กประการ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที……………………...……………………..….


วันที…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………

เขียนที……………………...……………………..….
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..…………………….....
สัญชาติ…………………..…………………….………..
วันที…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….
อยูบ่ ้ านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อํ
าเภอ/เขต…....………….....……
จัง(1)
หวัด……………………….…..………..………………รหั
สไปรษณีย์……………………….…………
ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..…………………….....
สัญชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ่ ้ านเลขที(2)…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตํ
าเภอ/เขต…....………….....…… ้ น
เป็ นผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จําาบล/แขวง………………………..……………อํ
กัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํ านวนทัง สิ นรวม……………..…..………….…..………หุ
จังหวัและออกเสี
ด……………………….…..………..………………รหั
สไปรษณีย์……………………….…………
ยงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………………เสี
ยง
(2) ()
เป็ นผูขอมอบฉั
้ ถือ หุ้ น ของบริ
(ประเทศไทย) จํ า กัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํ านวนทัง สิ…นรวม……………..…..………….…..………หุ
้น
นทะให้ษั ท ทาทา
� ()สตีชืลอ………………...……….….…..……………….….อายุ
...…….ปี อยู่บ้านเลขที………….……….……
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………………เสี
ยง
ถนน………………………..…………....……………
ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. …
() ขอมอบฉันทะให้

อําเภอ/เขต………………….…...………….จังหวัด………..……..………..…….รหั
สไปรษณีย์………………
� () ชือ………………...……….….…..……………….….อายุ
…...…….ปี อยู่บ้านเลขที………….……….……
หรื อ � ถนน………………………..…………....……………
() นายมาริษ
สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
อายุ …73 ปี
ตําบล/แขวง……….………..…….……………...….
อยูบ่ ้ านเลขที  ซอยพร้ อมพันธ์ ถนนสุขงมุ หวั
วิทด
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒสนาไปรษณี
กรุ งเทพฯ
อําเภอ/เขต………………….…...………….จั
………..……..………..…….รหั
ย์………………

� นายมาริ
() ผศ.ษรวีวลั ย์
กรรมการอิ
__อายุอายุ73 68ปี ปี
หรื อ หรื�อ ()
สมารัภิมยภ์โยพนากุล
กรรมการอิ
สระ สระ
บ่ ้ านเลขที
  ถนนวิ
ยง แขวงสั
พันธวงศ์
เขตสัมนพัเหนื
นธวงศ์
กรุงฒเทพฯ
อยูบ่ ้ าอยูนเลขที
  ซอยพร้
อมพัวธันนเวี
ธ์ ถนนสุ
ขมุ วิทม
แขวงคลองตั
อ เขตวั
นา กรุ งเทพฯ
� ผศ.
() รวี
นายหั
ณ ป้อมเพ็
กรรมการอิ
หรื อ หรื�อ ()
วลั ย์ตถศักดิ ภิยโยพนากุ
ล ชร์
กรรมการอิ
สระ สระ
บ่ ้ านเลขที
 56 ซอยสาทร
ถนนสาทรเหนื
อ แขวงสี
งเทพฯ
อยูบ่ ้ าอยูนเลขที
  ถนนวิ
วธั นเวียง 4แขวงสั
มพันธวงศ์
เขตสัมลพัมนเขตบางรั
ธวงศ์ กรุกงกรุ
เทพฯ

________
__ อายุ อายุ68 59ปี ปี

อ�
นายหัาตพเจ้
ถศัากเพืดิ อเข้ าประชุ
ณมปและออกเสี
้ อมเพ็ชร์ ยงลงคะแนนแทนข้กรรมการอิ
สระ
59 าปี 2559
คนหนึงคนใดเพียงคนเดีหรื
ยวเป็
นผู้แ()
ทนของข้
าพเจ้ าในการประชุ
มสามัญ________
ผู้ถือหุ้น ครังอายุ
 ที 15 ประจํ
อยูบ่ 14:00
้ านเลขที
ถนนสาทรเหนื
แขวงสีฯลห้มอเขตบางรั
กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา
น.  56
ณ ซอยสาทร
โรงแรมอนั4นตรา
สยาม กรุ องเทพฯ
งบอลรูม กเลขที
 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
เทพมหานคร
ทีจนะพึผู้แงทนของข้
เลือ นไปในวั
อืนด้ วย ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
คนหนึกรุงงคนใดเพี
ยงคนเดีหรืยอวเป็
าพเจ้น าเวลา
เพือเข้และสถานที
าประชุมและออกเสี
ในวันศุกร์ ที (4)
22 กรกฎาคม
2559 นเวลา
น. ณนทะออกเสี
โรงแรมอนัยงลงคะแนนแทนข้
นตรา สยาม กรุ งาเทพฯ
ห้ องบอลรูมครัเลขที
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั
ทะให้14:00
ผ้ รู ับมอบฉั
พเจ้ าฯในการประชุ
ง นี  ดั 155
งนี  ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร (โปรดกาเครื
หรื อทีจะพึงเลื องหมายและระบุ
อ นไปในวัน เวลาให้และสถานที
ชดั เจน) อืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั
้ รู ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้
มครัประจํ
ง นี  ดัางปีนี  2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558
วาระทีน1ทะให้
พิจผารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามัญาพเจ้
ผู้ถอื าหุในการประชุ
้ น ครัง ที 14
(โปรดกาเครื
ให้นชดทะมี
ั เจน)สทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
�  องหมายและระบุ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
วาระที 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
ไม่เตห็้ อนงผ่
้ ถือหุ้น) ยง
� เห็น(วาระนี
ด้ วย เป็ นวาระเพือรับทราบ�จึงไม่
ด้ วายนการอนุมตั โิ ดยมติทีประชุ
�มผูงดออกเสี
วาระที
พิจารณาอนุมัตจงิ การประจํ
บการเงินาประจํ
าปี 25582559
าคม 2559
วาระที
 2  รั3บทราบรายงานกิ
ปี 25582559
สิน สุดสิวันน ทีสุ ด31วันมีทีน 31
าคมมีน2559
� (ก)(วาระนี
ให้ ผ้ รู ับเป็มอบฉั
นทะมี
ทิ ธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้มาตั พเจ้
าได้ ททกุ ีปประการตามที
นวาระเพื
อรับสทราบ
จึงไม่ต้องผ่านการอนุ
โิ ดยมติ
ระชุมผู้ถือหุ้น)เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
1
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติจดั สรรเงินกําไรประจําปี 25582559 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ข.า ดังนี 
แบบหนังสือมอบฉันทะของข้
แบบ

� เห็นด้(แบบที
วย กําหนดรายการต่�างๆ
ไม่เทีห็จนด้ะมอบฉั
วย นทะทีละเอียดชัด�เจนตายตั
งดออกเสียวง)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท


วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
เขียนที……………………...……………………..….
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
วันที…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….
� การแต่งตังกรรมการทั

งชุด
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..……………………..... สัญชาติ…………………..…………………….………..
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
อยูบ่ ้ านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....……
� การแต่งตังกรรมการเป็

นรายบุคคล
จังหวัด……………………….…..………..………………รหัสไปรษณีย์……………………….…………
. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน
(2) เป็ นผู้ถือ หุ้ น ของบริ�
ษั ทเห็ทาทา
า กัเดห็น(มหาชน)
นรวม……………..…..………….…..………หุ
้น
นด้ วยสตี ล (ประเทศไทย)�จํไม่
ด้ วย โดยถือหุ้นจํ านวนทั�ง สิงดออกเสี
ยง
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.………………………………………เสี
ยง
นายมาริษ สมารัมภ์
นด้ วชืยอ………………...……….….…..……………….….อายุ
� ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสีอยูยง่บ้านเลขที………….……….……
() ขอมอบฉันทะให้ ��เห็()
…�...…….ปี
. นายธราธร
เปรมสุนทร
ถนน………………………..…………....……………
ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. …
� เห็นด้ วอํยาเภอ/เขต………………….…...………….จั
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
งหวัด………..……..………..…….รหั
สไปรษณีย์………………

() นายมาริ
ษ ายตอบแทนให้
สมารัมภ์กบั กรรมการ ประจําปี กรรมการอิ
อายุ 73 ปี
วาระที 6หรืพิอจ�
ารณาอนุ
มัตคิ ่ าการจ่
25592560สระ
บ่ ้ าสนเลขที
 ซอยพร้ อมพันแทนข้
ธ์ ถนนสุ
แขวงคลองตัเ ห็นนเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันอยู
ทะมี
ทิ ธิพิจ ารณาและลงมติ
าพเจ้ขามุ ได้วิท กุ ประการตามที
สมควร
หรืผอ้ รู ับ�มอบฉั
() นผศ.
รวีวลั ย์ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ภิยโยพนากุล
สระ
� (ข) ให้
ทะออกเสี
ของข้ าพเจ้ า ดักรรมการอิ
งนี 
นเวีเห็ยนงด้ วแขวงสั
กรุงยเทพฯ
� เห็นด้ วย อยูบ่ ้ านเลขที  ถนนวิ�วธั ไม่
ย มพันธวงศ์ เขตสัมพั�นธวงศ์
งดออกเสี
ง
หรื อ � () นายหัตถศักดิ
ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 25592560
อยูบ่ ้ านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

__ อายุ 68 ปี
________ อายุ 59 ปี

คนหนึงคนใดเพียงคนเดี
ยวเป็ให้นผูผ้ แรู ับทนของข้
พเจ้ าเพือยเข้งลงคะแนนตามความประสงค์
าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้
มสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
� (ข)
มอบฉันาทะออกเสี
ของข้ าพเจ้าาพเจ้
ดังานีในการประชุ

ในวันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม �
2559
ม เลขที
 155 ยถนนราชดํ
าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
เห็นเวลา
ด้ วย 14:00 น. ณ โรงแรมอนั�นตรา
ไม่เห็สยาม
นด้ วย กรุ งเทพฯ ฯ ห้ องบอลรู�
งดออกเสี
ง
กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที 8 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง นี  ดังนี 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี  ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกู ต้ องและ
(โปรดกาเครื องหมายและระบุให้ ชดั เจน)
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลีย นแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบ
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
ฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
(วาระนี เป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมตั โิ ดยมติทีประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
กิจการใดทีผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ทีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย 2
� งดออกเสียง

1



41 <<

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ลงชือ ………………………………………..ผู้มอบฉันทะ
(………………………………………)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ลงชือ า………………………………………..ผู
้ รับมอบฉัวน)ทะ
(แบบทีกําหนดรายการต่
งๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตั
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

(………………………………………)



ลงชือ ………………………………………..ผู
้ รับมอบฉันทะ
เขียนที……………………...……………………..….
(………………………………………)
วันที…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….

(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..…………………….....
สัญชาติ…้ ร………………..…………………….………..
ลงชือ ………………………………………..ผู
ับมอบฉันทะ
อยูบ่ ้ านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....……
(………………………………………)
จังหวัด……………………….…..………..………………รหัสไปรษณีย์……………………….…………
(2) เป็ นผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํ า กัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํ านวนทัง สิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น
หมายเหตุ
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………………เสียง
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ า ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
()ให้ ผขอมอบฉั
� ()
ชือ………………...……….….…..……………….….อายุ
…...…….ปี อยู่บ้านเลขที………….……….……
้ รู ับมอบฉันนทะให้
ทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสี
ยงได้
ถนน………………………..…………....……………
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื

อกตังกรรมการทั

งชุดหรื อเลือกตั งกรรมการเป็ นรายบุคตํคลาบล/แขวง……….………..…….……………...…. …
อําเภอ/เขต………………….…...………….จั
งหวันดทะสามารถระบุ
………..……..………..…….รหั
สไปรษณี
ย์………………
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุ
มมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉั
เพิมเติมได้ ในใบประจํ
าต่อแบบหนั
งสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ หรื อ � () นายมาริษ

สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที  ซอยพร้ อมพันธ์ ถนนสุขมุ วิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
หรื อ � () ผศ. รวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ

__ อายุ 68 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที  ถนนวิวธั นเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
หรื อ � () นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

________ อายุ 59 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
ในวันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ฯ ห้ องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง นี  ดังนี 
(โปรดกาเครื องหมายและระบุให้ ชดั เจน)
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
(วาระนี เป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมตั โิ ดยมติทีประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย 3
� งดออกเสียง

1
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทงสืทาทา
สตีลน(ประเทศไทย)
ญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15
แบบหนั
อมอบฉั
ทะ แบบ ข. จํากัด (มหาชน) ในการประชุมติสามั
ดอากรแสตมป์
ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที 22
กรกฎาคม
2559 เวลา 14:00
โรงแรมอนั
งเทพฯ ฯวห้)องบอลรูม เลขที 155
ถนนราชดําริ แขวง
(แบบที
กําหนดรายการต่
างๆ น.
ทีจณะมอบฉั
นทะทีนตรา
ละเอีสยาม
ยดชัดกรุเจนตายตั
20 บาท
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืน


เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น……………………………

� วาระที………..……..เรื อง…………………………………………….………………………………………………………
เขียนที……………………...……………………..….
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
วันที…….....…เดือน………………..………พ.ศ…………….
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสี
ยง …………………..…………………….………..
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..…………………….....
สัญชาติ

อยูบ่ ้ านเลขที
…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตํ
าบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....……
� วาระที
………..……..เรื อง…………………………………………….………………………………………………………
จังหวัด……………………….…..………..………………รหั
สไปรษณียแ์…
…………………….…………
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
ทนข้
าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

(2) เป็ นผู้ถือ หุ้ น ของบริ ษั ท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํ า กัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํ านวนทัง สิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………………เสียง

� วาระที………..……..เรื อง…………………………………………….………………………………………………………
() �ขอมอบฉั
� น()
…...…….ปี
อยู่บ้านเลขที………….……….……
(ก) นให้ทะให้
ผ้ รู ับมอบฉั
ทะมีชืสอ………………...……….….…..……………….….อายุ
ิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที
เห็นสมควร
ถนน………………………..…………....……………
…
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าตํดัางบล/แขวง……….………..…….……………...….
นี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
�งหวั
งดออกเสี
ยง
อําเภอ/เขต………………….…...………….จั
ด………..……..………..…….รหั
สไปรษณีย์………………
หรื อ �  อ()
นายมาริษ
สมารัมภ์
กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
� วาระที………..……..เรื
ง…………………………………………….………………………………………………………
  ซอยพร้ อมพั
นธ์ ถนนสุ
มุ วิททกุ 
แขวงคลองตัเนห็เหนื
อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีอยูสิบ่ท้ าธินเลขที
พิจารณาและลงมติ
แทนข้
าพเจ้ าขได้
ประการตามที
นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ัหรื
บมอบฉั
ทะออกเสี
งนี  สระ
อ � น()
ผศ. รวีวยลั งลงคะแนนตามความประสงค์
ย์
ภิยโยพนากุล ของข้ าพเจ้ า ดักรรมการอิ
__ อายุ 68 ปี
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
อยูบ่ ้ านเลขที  ถนนวิวธั นเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

� วาระที………..……..เรื
ง…………………………………………….………………………………………………………
หรื อ �  อ()
นายหัตถศักดิ
ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
________ อายุ 59 ปี
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีอยูสิบท่ ้ าธินเลขที
พิจารณาและลงมติ
าพเจ้ าได้ ทอกุ แขวงสี
ประการตามที
เห็นกสมควร
 56 ซอยสาทร แ4ทนข้
ถนนสาทรเหนื
ลม เขตบางรั
กรุงเทพฯ
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดี�ยวเป็
าพเจ้ าเพือเข้�าประชุ
าพเจ้ ายในการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 15 ประจําปี 2559
เห็นนด้ผู้แวทนของข้
ย
ไม่เห็มนและออกเสี
ด้ วย ยงลงคะแนนแทนข้
� งดออกเสี
ง
ในวันศุกร์ ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ ฯ ห้ องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

� วาระที………..……..เรื อง เลือกตังกรรมการ

(ต่อ)
ชือกรรมการ.............................................................................................................................................................
� เห็นนด้ทะให้
วย ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
� ไม่ยเงลงคะแนนแทนข้
ห็นด้ วย
� งดออกเสี
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั
าพเจ้ าในการประชุ
มครัยง งนี  ดังนี 
ชือ อกรรมการ.............................................................................................................................................................
(โปรดกาเครื
งหมายและระบุให้ ชดั เจน)

กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย

� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
ชือกรรมการ.............................................................................................................................................................
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
ชือกรรมการ.............................................................................................................................................................
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559
ชือกรรมการ.............................................................................................................................................................
(วาระนี เป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมตั โิ ดยมติทีประชุมผู้ถือหุ้น)
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง ที 14 ประจําปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558

วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 25582559 สิน สุดวันที 31 มีนาคม 2559

� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง

1

4
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แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำ�ปี




แบบฟอร์มแจ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปี 25582559 เป็ นรูปเล่ม
เรียน ผู้ถอื หุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)





ผู้ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 25582559 เป็ นรูปเล่ม โปรดกรอกข้ อมูลของท่านลงในแบบฟอร์ มนีใ ห้ ชดั เจน และส่ง
มายังบริ ษัท ตามทีอยูท่ ีระบุข้างล่าง
ติดต่ อ

สํานักงานเลขานุการบริษัทและบริการกลาง
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
คุณปริญดา บุญปราศภัย/ คุณอาภาพรรณ ประดิษฐ์
โทรศัพท์ 029371000 ต่อ 14612

ชือผู้ถอื หุ้น ........................................................……………………………………………...……………………………….....

ทีอยู่ในการจัดส่ ง อาคาร ....................................................... ชั น .......... เลขที ...................... หมู่ที ..........................
ถนน ................................ ตําบล/ แขวง ...................................... อําเภอ/ เขต ................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ..................................
โทรสาร ..........................................





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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจาปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
(เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

หก

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
02 126 8866

http://siam-bangkok.anantara.co.th/
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www.tatasteelthailand.com
Bangkok (Head Office)
Saraburi Plant
Chonburi Plant
Rayong Plant

+66 2937 1000
+66 3628 8000
+66 3834 5355
+66 3868 3968

