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แบบฟอร์ มแสดงควำมจำนงขอรับรำยงำนประจำปี 2561-2562 เป็ นรูปเล่ม
กำรใช้ รหัสคิวอำร์ (QR Code)
แผนที่สถำนที่จดั ประชุม ณ โรงแรม สยำม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ
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วันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2562
ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ท่ ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ
โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพฯ ห้ องฉัตราบอลรู ม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และได้ จดั ทารายงาน
การประชุม ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนได้ มีการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้ วยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
(สำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561-2562 จะต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท โดยข้ อมูลดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในงบการเงินประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561-2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561-2562 ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบ QR Code
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 4

4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561-2562 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ในช่วงปี 2561 การบริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 5.77 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 2.2% ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
นาเข้ าที่เพิ่มขึ ้น 11.7% จากปี ที่ผา่ นมา การผลิตภายในประเทศด้ วยเตาอาร์ คไฟฟ้ าลดลง มีการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญประการหนึง่ ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทย คือ การเพิ่มขึ ้นของผลผลิต
จากเตาอินดัก๊ ชัน่ ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบางส่วนเกิดจากราคาวัตถุดิบแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ ในเตา
อาร์ คไฟฟ้ าเพิ่มสูงขึ ้น ในช่วงปี ที่ผ่านมา สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมปรับปรุ งคุณภาพของ
เหล็กเส้ นที่แตกต่างกันตามการผลิต ซึง่ คาดว่าจะเพิ่มความเข้ าใจของผู้บริ โภคเกี่ยวกับการผลิตเหล็กประเภท
ต่าง ๆ และเพิ่มยอดสัง่ ซื ้อเหล็กที่ผลิตผ่านเตาอาร์ คไฟฟ้ า
 ราคาวัตถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์ โรอัลลอย และวัสดุทนไฟ มีราคาที่สงู ตลอดทังปี
้
ประกอบกับเกิดความผันผวนของราคาในช่วงครึ่งปี หลัง ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัท
ขาดทุนจากการขายเหล็กเส้ นให้ กับโครงการต่างๆ สืบเนื่องจากความล่าช้ าในการลงทุนของภาครั ฐใน
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐาน
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมต
ั ิจดั สรรเงินกาไร
และข้ อ 46 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน
 ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท บริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถ
ู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (หลังจากหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึง่ จะ
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่จะไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ปั จจัย
ดังกล่าวประกอบด้ วย ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัท การ
ขยายธุรกิจ ภาระผูกพันในการชาระหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัท และสัญญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึง
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
เป็ นหลักสาคัญ แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดว่า "การจ่ายเงินปั นผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงิน
ปั นผล"
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

งบการเงินรวมของบริ ษัทสาหรับงวดปี 2561-2562 มีขาดทุนหลังหักภาษี เงินได้ จานวน (188) ล้ านบาท และ
ขาดทุนสะสม (2,762) ล้ านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาไรสาหรับปี จานวน 64 ล้ านบาท และกาไร
สะสม 1,540 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2561-2562 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 3.2 ล้ านบาท ทุนสารองตามกฏหมายเมื่อรวมกับจานวนที่
จัดสรรในรอบปี ปั จจุบนั จะมีจานวนสะสมรวม 369 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน และหลังจาก
พิจารณาปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับฐานะทางการเงินของบริ ษัทในงบการเงิ นรวม ภาวะธุรกิ จเหล็กในปั จจุบนั และ
แนวโน้ มในอนาคตแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล


มติท่ ปี ระชุม
วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 19 ก าหนดให้ กรรมการต้ องพ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวนหนึ่ ง ในสาม
(หรื อใกล้ เคียงกับหนึง่ ในสาม) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้


ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน
3 คน ได้ แก่
1) นายปิ ยุช กุปต้ า
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจาณาผลตอบแทน
2) นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน
3) นายอาชีช อนุปัม
กรรมการบริ ษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

ในการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ และ
มีความเห็นว่านายปิ ยุช กุปต้ า นายธราธร เปรมสุนทร และ นายอาชีช อนุปัม เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นา
วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทาผิดอาญาในความผิดที่
เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต และการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(แนวทำงและหลักเกณฑ์ ในกำรสรรหำกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2)
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึง่
(ประวัติของกรรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3)
มติท่ ปี ระชุม
วาระนี ้ต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจาปี 2562-2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 25 การจ่ า ยค่า ตอบแทนกรรมการจะต้ อ งได้ รับ การอนุม ัติ จ าก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล สรรหา และพิจ ารณาผลตอบแทนได้ พิ จารณาค่า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่า ตอบแทน ตามภาระหน้ าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อัต ราค่ า ตอบแทนที่ อ ยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในหมวด
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น รวมทัง้ ผลการด าเนิ น งานและปั จจั ย ต่ า งๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท แล้ ว
เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562-2563 (1 เมษายน
2562-31 มีนาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตรา
ค่าตอบแทนประจาปี 2561-2562 ในปี ที่ผา่ นมา
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี ้

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะจัดการ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน
สรรหา และพิ จ ารณา กรรมการ
ผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

ประธาน
คณะกรรมการความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมและ
การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
กรรมการ

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

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

150,000

15,750

150,000

15,750

75,000

10,500

75,000

10,500

หมำยเหตุ : บริ ษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรู ปแบบอื ่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอี ยดข้างต้น กรรมการผูท้ ี ่ได้รับการแต่งตัง้ จากกลุ่ม
บริ ษัท ทาทา สตี ล ให้ดารงตาแหน่งกรรมการในกลุ่มบริ ษัท ทาทา สตี ล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทที ่ตนเข้าไปดารง
ตาแหน่ง

6

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

มติท่ ปี ระชุม
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562-2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
 ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมต
ั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
 ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจั ดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่ อรั บรองงบการเงิน เมื่อปฏิบตั ิงานมาแล้ ว 7 รอบปี บัญชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรื อไม่ และต้ องมีการเว้ นวรรคอย่างน้ อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงจะสามารถ
กลับมาปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ของบริ ษัทได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันได้
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ประจ าปี 2561-2562
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
(PwC) ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นที่พอใจและให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท รวมทังมี
้
คุณสมบัติที่ครบถ้ วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทาให้ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่สอบบัญชี ประจาปี 2562-2563
ตามที่ได้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับรอบปี บัญชีของปี 2562-2563 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 และสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรื อ
o นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรื อ
o นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843)
จากบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จ ากัด ทัง้ นี ้ นางสาววราภรณ์ วรธิ ติ กุล (ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทมาตังแต่
้ ไตรมาส 2, 3 และประจาปี บัญชี
ของปี 2560-2561 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปี บัญชี 25612562 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561 และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
 กาหนดค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงินประจาไตรมาสของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็ น
จานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึง่ เป็ นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี 2561-2562
ค่ าสอบบัญชี
บริ ษัท
บริ ษัทย่อย (3 บริ ษัท)
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริ การตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัท
จานวนรวมทัง้ สิน้
หมำยเหตุ :

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

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

898,000 บาท
4,049,235 บาท

898,000 บาท
4,049,235 บาท

ในรอบปี การเงิ น เมษายน 2561 - มี นาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี การจ่ายค่าบริ การอื ่นๆ ค่าเดิ นทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ค่าทีพ่ กั เป็ นต้น จานวน 501,022 บาท ให้แก่ผสู้ อบบัญชี ของบริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู้ อบบัญชี สงั กัด บุคคล หรื อ
กิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ทีผ่ สู้ อบบัญชี สงั กัดดังกล่าว
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มติท่ ปี ระชุม
วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ทได้ มี มติ ให้ ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อหุ้นที่มี สิท ธิ เ ข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 18
ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถนุ ายน 2562
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเริ่ มเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 07:00 น. เป็ นต้ นไป
และเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เรื่ อง การมอบฉันทะ” บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จะดาเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้ อมหนังสือมอบฉันทะให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่ระบุที่อยูห่ ลายที่เพียงที่อยูเ่ ดียวเท่านัน้ (Principle Address)
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอี ย ดและลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อสามารถ Download
ได้ จาก
www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน)
้ โดยขอความร่ วมมือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท
อย่างน้ อยสามวันก่อนวันประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ภายใน 23 กรกฎาคม 2562) ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
การลงทะเบียน และบริ ษัทยังได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จัดทาสรุ ปข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คาชี แ้ จงวิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้ อมด้ วยแผนที่สถานที่จดั ประชุม ณ โรงแรม
สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4, 5 และ 8
บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ การประชุมในครัง้ นี ้
กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุม
ในปี นี ้ บริ ษัทได้ จัดทารายงานประจาปี ในรู ปแบบของ QR Code ผู้ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาปี 2561-2562 เป็ นรู ปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ มที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษั ท ในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ยื่ น ให้ บริ ษั ท ล่ ว งหน้ าทางโทรสารที่ ห มายเลข 66(2)937-1224
หรื อ อี เ มล
cso@tatasteelthailand.com หรื อไปรษณีย์ เพื่อจะได้ ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่ อ 3156/ 3111/ 3210
โทรสาร 0-2937-1224
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นางอริศรา ณ ระนอง
เลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารประกอบการประชุม

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

2.

นายอลัน แคม

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3. นายหัตถศักดิ � ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือ� สังคมและความยัง� ยืน

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ � ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

กรรมการ
คณะจัดการ

7. นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื�อสังคมและความยัง� ยืน

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื�อสังคมและความยัง� ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่

หน้า 1 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เลขานุ การ :
1. นางอริ ศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริษัท

ผู้บริห าร :
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี �

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ �

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

4. นายไพฑูรย์ เชือสุ
� ข

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

6. นายพรชัย ตังวรกุ
� ลชัย

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

7.

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8.

นายรุ่ งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9.

นายอมิท คันนา

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

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

นางสาวสมาพร สืบพงษ์

ผู้จดั การส่วนบัญชีและรายงาน

2.

นายศุภกิจ ทองศักดิ �

ผู้จดั การส่วนบัญชีบริ ษัทย่อย

เริ�มประชุม เวลา 09:00 น.
นายอิศรา ศรี สวุ รรณธา ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ ายรักษาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เคมปิ นสกี � กรุ งเทพฯ ได้ รับเชิญเพื�อ
อธิบ ายการปฏิบ ัตเิ พือ� ความปลอดภัยภายในพื �นที�ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้น ในกรณีที�เกิดเหตุฉกุ เฉินขึ �น
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานได้ ก ล่าวต้ อนรั บ ผู้ถือ หุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อยทุกท่ านที� มาร่ ว ม
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง� ที� 17 ประจําปี 2561 และได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังที
� �มาด้ วยตนเองและที�
รั บ มอบฉันทะจํานวน 326 คน นับ รวมจํานวนหุ้นได้ ท งั � สิ �น 6,185,530,263 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.45 ของจํานวนหุ้น ที�
จําหน่ายได้ แล้ วทัง� หมดของบริ ษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็ นองค์ ป ระชุมตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทข้ อ 37 จึงขอ
เปิ ดการประชุมเพือ� พิจารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชุม

หน้า 2 จาก 17
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ประธานได้ กล่าวแนะนํ าคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริ ษัทที� เข้ าร่ วมประชุม และได้ ให้ เลขานุการ
บริ ษัทชีแ� จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบเกี�ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื�อความสะดวก
ในการสรุ ป เป็ นมติ และเพือ� ให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
ประธานได้ รายงานว่าในช่วงปี การเงิน 2560-2561 มี การเปลีย� นแปลงในคณะกรรมการของบริ ษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษั ทได้ รับ ทราบการลาออกจากคณะกรรมการบริ ษั ทของนายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท
นเรนดรัน เนื�องจากหน้ าที�ความรับ ผิดชอบที�สงู ขึ �นในกลุม่ ทาทา สตีล และรับทราบการเกษียณอายุของนายมาริ ษ สมารัม ภ์
และนางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ซึ�งเป็ นไปตามนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที�ดขี องบริ ษัท คณะกรรมการ
ขอแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทั ง� 3 ท่ านสํา หรั บ คํ าแนะนํ าและความเป็ นผู้นํ าที� ท่า นได้ ทุ่ม เทให้ กับ บริ ษั ทตลอด
ระยะเวลายาวนานในช่วงที�ผา่ นมา
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี � มีข้อ บัง คับ ของบริ ษัทเฉพาะที�
เกี�ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที�ป รากฏอยู่ในเอกสารที�ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับ ทราบล่วงหน้ า
ในเอกสารหน้ า 36-39 และมีวิธีปฏิ บ ัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการ
ประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที�ปรากฏอยูใ่ นเอกสารดังกล่าว ในเอกสารหน้ า 40–43 ซึ�งสรุ ป ได้ ดงั นี �
(�) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ�งหุ้นเป็ นหนึ�งเสียง
(�) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที�ประชุมจะได้ แจ้ งให้ ที�ประชุมผู้ถอื หุ้นได้ รับ ทราบ
ล่วงหน้ าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที�ต้องการจากที�ป ระชุม ว่า เป็ นกรณีป กติซึ�งต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก หรื อ
เป็ นกรณีอนื� ๆ ซึง� ต้ องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีป กติ
(�) ในแต่ ล ะวาระการป ระชุม ที� ข ออนุ มั ติ ประธานที� ป ระชุ ม จะขอมติ ที� ป ระชุ ม ว่ า มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใด
“ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง” โดยขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นที�ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและเลือกกาเครื� องหมายตามความเห็น
ของผู้ถอื หุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที�ได้ แจกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในขณะที�ลงทะเบียน พร้ อมทัง� เซ็น ชื�อกํากับ ซึ�งเจ้ าหน้ าที� ของ
บริ ษัทจะขอรับ บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพือ� ทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
ทัง� นี � ในกรณีมอบฉัน ทะ หากผู้มอบฉัน ทะได้ ทํ าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้รับ มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืน ยัน การลงคะแนนอีกโดยเจ้ าหน้ าที� จะใช้
คะแนนเสียง ตามที�ปรากฏอยูใ่ นหนังสือมอบฉันทะที�ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ ยื�นต่อเจ้ าหน้ าทีข� องบริษัทในขณะลงทะเบียนเพือ� ใช้
นับ เป็ น มติของที�ป ระชุม แต่หากผู้ม อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุ ไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที�มีการเปลีย� นแปลงหรื อเพิ�มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับ มอบฉันทะมีสิท ธิพ ิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตั ิตามวิธีการดังที�ได้ เรียนไว้ แล้ ว
สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้ ชมู ือในที�ประชุม รวมทังในกรณี
�
ที�ออกจากที�ประชุมในวาระนันๆ
� จะถือว่าผู้ถือหุ้น
ได้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยตามที�คณะกรรมการได้ เสนอ
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(�) ในการประชุมแต่ละวาระ คุณวรฤทัย นําประสพสุข ทนายความ จากบริ ษัท เอเบิล แอนด์ พริ ม พ์ตนั � จํากัด
(Able & Primpton Co., Ltd.) จะทําหน้ าที�เป็ นผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนเสียงที�เป็ นอิสระจากบริ ษัท เพือ� ให้ ผลการประชุม
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับ ของบริ ษัทโดยการนับ คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ด้ ว ย
วิธีการหักคะแนนเสียงที� ไม่ เ ห็น ด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้ นทัง� หมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะที�ม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ที�ประชุมได้ รับทราบต่อไป
(�) ในการประชุม หากผู้ถอื หุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคําถาม ทางบริ ษัทจะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามคําถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที�จะเริ� มวาระถัดไป โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น ยกมือ และเมื� อ
ประธานอนุญาตแล้ว ขอให้ แถลงต่อที�ประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถอื หุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะชื�อใด แล้ วจึงเสนอความคิดเห็ น
หรื อคําถามต่อไป โดยขอความกรุ ณาให้ ใช้ ไมโครโฟนที�บ ริ ษัทได้ จัดเตรี ยมไว้ และในบัน ทึกการประชุม จะบัน ทึกการเสนอ
ความคิดเห็น และคําถาม – คําตอบโดยสรุ ป โดยหากผู้ถือหุ้น มี คําถามหรือ ข้ อคิดเห็นอื�นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที�
ทางบริษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ โดยส่งให้ เจ้ าหน้ าที�บริ ษัทเพื�อรวบรวมส่งต่อให้ ท่านประธานต่อไป
ประธานจึงได้ ดําเนินการประชุมตามลําดับ วาระดังต่อไปนี �
วาระที� 1 : พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั �งที� 16 ประจํา ปี 2560 เมื� อ วั น ที� 7
กรกฎาคม 2560
ประธานเสนอให้ ที�ป ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง� ที� 16 ประจําปี 2560 เมื� อวันที� 7
กรกฎาคม 2560 ซึ�งบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับ หนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับ ที� 1 ในหน้ าที� 10-28 โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็ นสมควรเสนอให้ ที�ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับ รองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง� ที� 16 ประจําปี 2560 เมื�อวันที� 7 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง� ที� 16 ประจํา ปี 2560 ได้ รับ การบันทึ กและนํ าส่งต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภ ายในระยะเวลาที� ก ฎหมายกําหนด และสําเนารายงานการประชุม ดัง กล่า วยังได้
เผยแพร่ อยู่บนเว็บ ไซต์ของบริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)
ประธานทําการแจ้ งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี �เป็ นวาระปกติ จะต้ อง
ได้ รับ อนุมตั ิจากผู้ถอื หุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท� ีประชุม ทีป� ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีม� าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
�
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

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

บัตรเสีย

จํานวน

0
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หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

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

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี �มีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึ �นเป็ นจํานวน 77 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงั � สิ �น 23,656,574 หุ้น
วาระที� 2 : รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี สิน� สุดวันที� 31 มีนาคม 2561
ประธานได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั ใหญ่ เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ใน
รอบปี การเงิน สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 ให้ ที�ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที�ปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึ�งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ ร ายงานผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ในรอบปี การเงิน สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
นําเสนอบนจอแสดงผลเป็ นภาษาไทย ความว่า ในปี 2560 ปริ มาณการบริโภคเหล็กของโลกปรับ เพิ�มขึนเป็
� น 1,587 ล้ านตัน
จากปริ มาณ 1,515 ล้ านตัน ในปี ก่อ นหน้ า ซึ�งสมาคมเหล็กโลกได้ คาดการณ์ ว่าตลาดเหล็กจะปรั บ ตัวขึ �นในปี 2561 และ
2562 โดยในช่วง 2 ปี ที�ผา่ นมา ประเทศจีนได้ ดําเนินการหลายประการและหยุดกําลังการผลิตเหล็กกว่า 200 ล้ านตัน การ
หยุดการผลิตเหล็กในประเทศจีนและสภาพเศรษฐกิจที�ดีขึ �น ส่งผลต่อการใช้ กําลังการผลิตของโลกเพิ�ม ขึน� อย่างไรก็ดี การ
ใช้ กาํ ลังการผลิตเหล็กทรงยาวในประเทศไทยยังทรงตัวอยู่ที�ร้อยละ 40 นอกจากนัน� ราคาวัตถุดิบ ทัว� โลกค่อยเพิ�มสูงขึน� ในปี
ที�ผ่านมา โดยราคาเศษเหล็กซึ�งเป็ นวัตถุดิบ หลักเพิ�มขึน� อยู่ที�ป ระมาณ 100 ดอลล่าห์ สหรัฐ/ตัน เช่น เดียวกับ แท่งถ่า น
อิเล็คโทรด ซึ�งเคยมีการจําหน่ ายอยู่ที� 1,500-2,000 ดอลล่าห์ สหรั ฐ/ตัน แต่ปั จจุบันราคาได้ พ่งุ ขึน� เกือบ 10 เท่ า โดยอยูท่ �ี
15,000-18,000 ดอลล่าห์ สหรั ฐ/ตัน สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยยังคงที� เนื�องมาจากเสถียรภาพทาง
การเมือง ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการเติบ โตเพิ�มขึน� ประมาณร้ อยละ
3.5–4 ทังนี
� � โดยมีปัจจัยที�สนับ สนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในไทยซึง� มาจากภาคการท่องเที�ยวเป็ นหลัก ในขณะที�การลงทุน
ทังภาครั
�
ฐและภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว ส่งผลให้ ปริ มาณการบริ โภคเหล็กลดลงอยู่ที�ประมาณร้ อยละ 25 ในปี 2560 จากปี ที�
ผ่านมา
ด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และสิง� แวดล้อม ในรอบปี ที�ผ่านมา บริ ษัทรายงานอุบตั ิเหตุถึงขัน� หยุดงานเพียงหนึ� ง
ราย โดย N.T.S ไม่มีรายงานอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
� ดงานเป็ นเวลาต่อเนื�องถึง 6 ปี ในขณะที� SCSC ไม่ มีรายงานอุบัติเ หตุถึงขัน�
หยุดงานเป็ นเวลาต่อเนื�อง 5 ปี เช่นกัน โดยความมุ่งมั�น ดังกล่าว ส่งผลให้ บ ริ ษัท ได้ รับ การยอมรั บ ทัง� ในระดับ ประเทศและ
ระดับโลก รวมทัง� ยังก่อให้ เกิดแรงจูงใจให้ พนักงานของบริ ษัท ปฏิบ ตั งิ านที�หนักขึ �นเพื�อสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทํ างานที�
ปลอดภัย นอกจากนัน� บริ ษัทยังได้ ดําเนินการติดตังระบบพลั
�
งงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) บนหลังคาของโรงงานระยอง
เป็ นครัง� แรก และมีแผนการในอนาคตสําหรับอีก 2 โรงงานซึ�งยังอยู่ในขัน� ตอนของการหารือกันเพื�อเป้าหมายในการประหยัด
พลังงานและการใช้ พลังงานสะอาดให้ มากที�สุด ในด้ านพันธกิจเพื�อสังคม บริ ษัทได้ ดํา เนิน งานในด้ านต่างๆ ในระหว่างปี
อาทิเช่น การปลูกต้ นไม้ การปลูกป่ า การจัดงานวิง� ทาทา สตีล มินิ มาราธอน และอื�นๆ โดยในปี ที�ผ่านมา เกือบร้ อยละ 100
ของพนักงานของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วมปฏิบตั ิกจิ กรรมเพื�อสังคมที�บริ ษัทได้ จดั ให้ มีขนึ � อย่างน้ อยคนละหนึ�งกิจกรรม
ในด้ านปริมาณการขายของบริ ษัทอยู่ที� 1.217 ล้ านตัน เที ยบกับ 1.262 ล้ านตันในปี ที�ผ่านมา เป็ นผลจากอัตรา
การบริโภคเหล็กในประเทศที�ลดลงประมาณร้ อยละ 25 โดยรายได้ ของบริ ษัท ปรั บ ตัวสูงขึน� เนื�องจากราคาขายที� เพิ�มขึน�
ถึงแม้ วา่ ปริ มาณการขายจะปรับตัวลดลงก็ตาม ภาวะการก่อสร้ างที�ลดลงส่งผลให้ ป ริมาณการขายเหล็กเส้ นลดลงเมื� อเทียบ
กับ ปี ที�ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ได้ ดาํ เนินการชดเชยรายได้ ด้วยปริมาณการขายเหล็กลวดและการส่งออกไปยังประเทศ
เพื�อนบ้ านที�สงู ขึน� ตลาดของเหล็กตัดและดัดสําเร็ จรู ปมีการพัฒนาที�ดีขึ �น ส่งผลให้ ผลประกอบการจากเหล็กปลายนํ า� ของ
บริ ษัท ดีขึ �น
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ผลประกอบการทางการเงินของบริ ษัทมีกําไรก่อนหักภาษีเงินได้ อยู่ที� 585 ล้านบาท และกําไรสุทธิอยูท่ ี� 454 ล้ าน
บาท โดยตัวเลขในรอบปี การเงิน 2560 เป็ นตัวเลขหลังปรับรายการด้ อยค่าเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace: MBF)
แล้ว มีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ� มราคา และค่าตัดจําหน่าย อยู่ที� 1,318 ล้ านบาท ซึ�งตํ�ากว่าปี ที� ผ่าน
มา
ในระหว่างปี บ ริ ษัทได้ รับหลากหลายรางวัล ซึ�งเป็ นแรงสนับ สนุนให้ พนักงานสามารถส่งมอบผลงานที�ดีให้ แก่บริษัท
ได้ อย่างต่อเนื�อง โดยในปี นีน� บั เป็ นครัง� ที�สามในรอบ 5 ปี ที�บ ริษัทได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริ หารความ
ปลอดภัย จากพณฯ นายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้จัด การใหญ่ ไ ด้ ร ายงานเพิ� มเติ ม ถึ ง การคาดการณ์ ต่อ อุตสาหกรรมเหล็ก โดยพิจ ารณาจากความ
เคลือ� นไหวของอุป สงค์และอุปทานของการบริ โภคเหล็กจากทัว� โลกในปั จจุบนั ซึ�งคาดว่าราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบ อื�น ๆ จะ
ยังคงเพิ�มสูงขึ �นอย่างต่อเนื�อง ในขณะที� ป ระเทศจีนจะยังคงปรับ โครงสร้ างทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้ ป ริ มาณการส่งออก
เหล็กจากประเทศจีนมีแนวโน้ มลดลงกว่าปี ที�ผา่ นมา ทัง� นี � โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครัฐจะช่วยเพิ�ม ปริ มาณการ
ใช้ เหล็กเส้ นให้ สงู ขึน�
คําถามและข้ อเสนอแนะ พร้ อมทัง� คําอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุป ได้ ดงั ต่อไปนี �
1. นายสุธีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ ทั�วไปของการส่งออกเหล็กจากประเทศ
จีน การส่งออกของบริ ษัทไปยังประเทศเพื�อ นบ้ าน และค่าใช้ จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทัง� แนวโน้ มโครงการใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเหล็กของโลก
ประธานขอบคุณผู้ถอื หุ้นสําหรับคําถาม จากนันได้
� อธิบายว่าสถานการณ์เหล็กในประเทศจีนปรับตัวดีขึน� จากการ
ลดปริม าณการส่งออกลงและปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กในประเทศปรับตัวสูงขึ �น มีการหยุดกําลังการผลิตเหล็กอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการเพิ�มกําลังการผลิตในส่วนอื�น สําหรั บ บริ ษัท อัตราส่วนการส่ง ออกผลิตภัณ ฑ์ ไปยัง
ประเทศเพือ� นบ้ านอยู่ที�ป ระมาณร้ อยละ 10 ของปริมาณการขายทัง� หมด ค่าไฟฟ้ายังคงเป็ นปั ญหาหลักไม่เพียงต่อบริ ษัท
เท่านัน� หากแต่เป็ นปั ญหาทั�วภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้ วย บริ ษัท ได้ สร้ างความสมดุลในการผลิตในช่วงเวลา onpeak และ off peak เพื�อ เพิ�ม ประสิทธิ ภ าพในการบริ ห ารค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน ในด้ า นแนวโน้ มโครงการใหญ่ ของ
อุตสาหกรรมเหล็กของโลกมีการปรับ ตัวดีขึ �นในรอบ 2 ปี ทีผ� า่ นมาและคาดการณ์ว่าจะเป็ นไปทิศทางบวกต่อไปในอนาคต
2. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามกรรมการเกี�ยวกับข่าวที�บริ ษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มี
แผนในการขายบริ ษัทลูกที�ตงั � อยูใ่ นภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประธานรับทราบถึงข้ อซักถามของผู้ถอื หุ้น และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น รอจนถึงช่วงถาม-ตอบข้ อสงสัยหลังจากวาระอื�นๆ
เพื�อที�จะได้ ครอบคลุมประเด็นอื�นๆ ที�ไม่มีอยู่ในวาระนี �เช่นกัน
เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื� องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดํา เนินงาน
ของบริ ษัท ประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็ นวาระเพือ� รับทราบ
มติท� ปี ระชุม ทีป� ระชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี สินสุ
� ดวันที� 31 มีนาคม 2561 ตามที�คณะกรรมการเสนอ
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วาระที� 3 : พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี สิน� สุดวันที� 31 มีน าคม 2561
ประธานแจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 40 ซึ�งกําหนดให้ ที�ป ระชุม ผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี เป็ นผู้พจิ ารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี ณ วันสินสุ
� ดของรอบบัญชีของบริ ษัท ซึ�งคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ ว เห็นว่างบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บ รอง
จากผู้ส อบบั ญชีข อง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เอเอส จํา กัด และผ่ า นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ วนัน� ได้ แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดัง มี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560-2561 ของบริ ษัท ซึ�งสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี �
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์
หนี �สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
รายได้
กําไรสุทธิ

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

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

0.05

บาท/หุ้น

กําไร ต่อหุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงคํ
ั � าถาม พร้ อมกับ มีข้อเสนอ ประธานได้ ชแี � จง ซึ�งสรุ ปได้ ดงั นี �

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงกรณีที�บริษัทได้รับความเสียหายจากการให้ วงเงิน
เครดิตแก่ลกู ค้ ารายหนึ�ง ก่อให้ เกิดการฟ้องร้ องขึน� จึงขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบ ายถึงในส่วนนี �
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงว่า ลูกค้ ามิได้ ชาํ ระเงินตามกําหนดเวลา กรณีดังกล่าว
ได้ มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง� แต่เดือนตุลาคม 2560 ขณะนีอ� ยู่ในขัน� ตอนการเจรจากับ ลูกค้ า โดยลูกค้ า
รายนี ไ� ด้ ทํ า ธุกิ จ กับ บริ ษั ท มาตัง� แต่ปี 2555 ซึ� ง บริ ษั ท ไม่เ คยประสบปั ญ หาจากการรั บ ชํ า ระหนี ม� าก่ อ น ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่าในการทําธุกิจย่อมมีความเสีย� ง บริ ษัทได้ ตดั สินใจให้ เครดิต แก่ลกู ค้ ารายนี โ� ดยอิงจากการ
ดําเนินธุรกิจที�ผ่านมา และบริ ษัทได้ ดําเนินการเกี�ยวกับการคํ �าประกันของลูกค้ าเปลีย� นเป็ นเงินสดกับทางธนาคาร ควบคูไ่ ป
กับ การดําเนิน คดีทางกฏหมายที�เหมาะสมต่อลูกค้ าแล้ ว
ประธานรับทราบในประเด็นนี � และได้ ชแี � จงว่าตามที�ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ ชี �แจงไปแล้ ว บริ ษัท ได้
ดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็ นต่องบการเงินในเรื� องดังกล่าว และงบการเงินได้ รับการรับรองในการพิจารณาค่า
เผื�อหนี �สงสัยจะสูญแล้ว
เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื� องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ �นสุด
วันที� 31 มีนาคม 2561 โดยได้ แจ้ งเพิม� เติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บ ทราบว่า ในวาระการประชุม นี เ� ป็ นวาระ
ปกติ จะต้ อ งได้ รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที�มาประชุม และมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท� ปี ระชุม ทีป� ระชุมมีมติอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
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ผู้ถอื หุ้นทังหมด
�
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

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

99.9925
0.0074
0.0000
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนีม� ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึ �นเป็ นจํานวน 72 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงั � สิ �น 3,756,440 หุ้น
วาระที� 4 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560-2561 และการงดจ่ ายเงิน ปั นผล
ประธานแจ้ งให้ ทปี� ระชุมทราบว่า เพื�อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 40 ซึ�งกําหนดให้ ที�ประชุม ผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี เป็ นผู้พจิ ารณาอนุมัตจิ ดั สรรเงินกําไร และข้ อ 46 ที�กําหนดให้ บ ริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ป ระจําปี ส่วน
หนึ�งไว้ เ ป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิป ระจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี � นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทได้ กาํ หนดไว้ ว่า บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม (หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย) ซึ�งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที�
จะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท อย่างมี น ัยสําคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดําเนิน งาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที�ที�ต้องชําระหนีข� องบริ ษัทให้ เสร็ จสิ �นตามสัญญา การปรั บ
โครงสร้ างหนี � และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืน� ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับ การบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสําคัญ แต่ทงนี
ั � � จะต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/
หรื อที�ป ระชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
� � พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดว่า “การจ่ายเงินปั น ผลจาก
เงินประเภทอืน� นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที�บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินตามงบการเงิน รวม ประจําปี 2560-2561 สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561
บริ ษัท มี กําไรสุทธิ จํานวน 454 ล้ านบาท และมีผลขาดทุน สะสมจํานวน (2,573) ล้ านบาท ผลการดําเนิน งานและฐานะ
การเงินตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ บริ ษัท มีกําไรสุทธิ จํานวน 44 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,474 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที�ป ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2560-2561 สิน� สุดวันที� 31
มีนาคม 2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.2 ล้ านบาท สําหรับ การจ่ายเงินปั นผล หลังจากพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ ซึ� งเกี� ยวเนื� องกับ การดําเนิ นงานของบริ ษัท งบการเงิน รวมถึงค่ าใช้ จ่ายที� จําเป็ นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษั ทจึง
เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผู้ถอื หุ้นให้ งดจ่ายเงินปั นผล
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะและตังข้
� อสอบถาม ดังนี �
1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามกรรมการถึงการดําเนินการต่อการขาดทุน สะสมเพื�อที�
บริ ษัทจะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ จึงขอให้ กรรมการชี �แจงให้ ทราบในส่วนนี �
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นที�ได้ สอบถามประเด็นนี � และได้อธิบ ายว่าบริ ษัทมุ่งเน้ นในเรื�องการดําเนิน ธุรกิจ
อย่างรัดกุมและชําระหนีส� นิ ทัง� หมดแก่ธนาคาร โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน ซึ�งสถานการณ์ด้านหนี �สินของบริ ษัทมีการพัฒนา
ในทางที�ดีขึ �น มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที�เพิ�มขึ �น และกําไรสุทธิ เ พิ�มขึ �นทุกปี หากบริ ษัทยังคงทํากําไรได้ ต่อเนื� องทุกปี ก็จ ะ
หน้า 8 จาก 17
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สามารถล้ างขาดทุนสะสมออกไปได้ ในอนาคตอันใกล้ และจะสามารถจ่ายเงิน ปั น ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ประธานได้ ชี �แจง
เพิ�มเติมว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ ค่าตอบแทนที�ลดลงถึงร้ อยละ 30 มาเป็ นเวลา 6 ปี แล้ ว อีกทัง� กรรมการที�เป็ นตัวแทน
จากบริ ษัท แม่ก็ ไม่ ได้ รับ ค่าตอบแทน หรื อ เบี ย� ประชุมใดๆ มาตัง� แต่ปี ที� แล้ วเช่น กัน คณะกรรมการตระหนักดีว่าผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทจะต้ องดีขนึ � ทุกปี ซึ�งบริ ษัทมีความก้ าวหน้ าขึ �นทุกปี ประธานจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านเข้ าใจและขอให้
ช่วยกันสนับสนุนบริ ษัทต่อไป
2. นายศักดิ � ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงใบสําคัญแสดงสิท ธิที� จะซือ� หุ้น สิน� สภาพ มูลค่า
130 ล้ านบาท อ้ างอิงจากรายงานประจําปี 2560-2561 หน้ า 82 เนื�องจากได้ มีการสิ �นสภาพไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ตัวเลขจึงควร
เป็ นศูนย์ จึงขอให้ ผ้ เู กี�ยวข้ องอธิบายในประเด็นนี �
นางสาวจุฑามาศ อ้ น มงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเ ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ชีแ� จงใน
ประเด็นข้ างต้ นว่า บริ ษัทได้ เคยออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น สามัญเมื�อหลายปี มาแล้ ว และมีก ารขาย
ออกไป ซึง� บริ ษัทก็ได้ รับ เงินจํานวนนี �มา แต่เนื�องจากใบแสดงสิทธิที�จะซือ� หุ้นได้ สิ �นสภาพไปแล้ว และผู้ซื �อไม่ได้ มีการใช้ สทิ ธิ
ทางผู้สอบบัญชีจึงต้ องจัดประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสิ �นสภาพนี � เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เมื� อไม่ มี ผ้ ูถือ หุ้ นสอบถามเรื� อ งใดเพิ�ม เติ ม ประธานจึ ง เสนอให้ ที� ป ระชุม พิจารณาอนุมั ติการจัดสรรกํ า ไร
ประจําปี 2560-2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล โดยได้ แจ้ งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ู
ถือหุ้น รั บ ทราบว่า ในวาระการประชุม นี � เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้
ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท� ีประชุ ม ที�ป ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560-2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
�
รวมจํานวนหุ้นได้
6,213,391,236 หุ้น
เห็นด้ วย
จํานวน
6,195,810,236 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
99.7170
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
17,581,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.2830
งดออกเสียง
จํานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
หมายเหตุ: ในวาระนีม� ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึ �นเป็ นจํานวน 16 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงั � สิ �น 447,959 หุ้น
วาระที� 5 : พิจารณาเลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
ประธานแจ้ งให้ ที�ป ระชุมทราบว่า เพื�อให้ เ ป็ นไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ �� ซึ�งกําหนดให้ กรรมการต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง� ในอัตราหนึ�งในสาม (หรื อใกล้ เคียงกัน กับ หนึ�งในสาม)
ของจํานวนกรรมการทัง� หมด โดยกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับ เข้ ามารับ ตําแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึ�ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง� นี � มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน � คน ได้ แก่
1) นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน
หน้า 9 จาก 17
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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2) นายหัตถศักดิ � ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือ� สังคมและความยัง� ยืน

3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ � ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

ในการสรรหาบุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการนัน� คณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ พจิ ารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที�คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ที�ป รากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับ ที� 3 ซึ�งได้ จัด ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับ หนังสือนัดประชุม ฉบับ นี � และมี
ความเห็นว่ากรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง� 3 คน ได้ แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ � ณ ป้ อมเพ็ชร์
และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ � ท อง เป็ นบุ ค คลผู้ ทรงคุ ณวุฒิที� มีค วามเหมาะสม มีค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื�นๆ ที�หลากหลายที�เกี�ยวข้ องกับธุรกิจ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที�ใน
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดจนไม่มีป ระวัติเกี�ยวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกับทรัพย์สนิ ซึง� ได้ กระทําโดยทุจริ ต และการทํ ารายการ
ที�อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที�ผา่ นมา
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาเลือกตัง� กรรมการที� ต้องออกจากตําแหน่ง ตามวาระ
ทัง� 3 คน ได้ แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ � ณ ป้ อมเพ็ชร์ และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ � ทอง กลับ เข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืน� ต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�ได้ ผ่านการพิจารณากลัน� กรองของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบ าล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที�ได้ รับ การเสนอชื�อ ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที� 3
ประธานได้ เสนอให้ ที�ป ระชุมลงมติเลือกตัง� กรรมการเป็ นรายบุค คล ทัง� นี � เพื�อให้ เ ป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการที�ดีที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาํ หนดไว้ ซึ�งที�ประชุมผู้ถอื หุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว
เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื� องใดเพิ�มเติม ประธานจึงได้ ขอให้ ที�ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้
คะแนนเสียงตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 18 (ข) เท่ากับ จํานวนหุ้นที�ถืออยูท่ งั � หมด ซึง� จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี � เป็ นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นที�ม าประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติท� ปี ระชุม ที�ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
�
�ออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง� ที� 17 ประจําปี 2561 เป็ นรายบุคคล และให้ ดํารงตําแหน่งเดิม ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี �
1. นายอลัน แคม
ผู้ถอื หุ้นทัง� หมด
เห็นด้ วย

รวมจํานวนหุ้น ได้
จํานวน

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

99.9959

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

63,000
191,000
0

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

0.0010
0.0031
0.0000

2. นายหัตถศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู้ถอื หุ้นทัง� หมด
รวมจํานวนหุ้น ได้
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

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

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

99.9926
0.0043
0.0031

จํานวน

0

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ�ทอง
ผู้ถอื หุ้นทัง� หมด
รวมจํานวนหุ้น ได้
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน

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

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

99.9931
0.0039
0.0031

0

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

บัตรเสีย

จํานวน

หมายเหตุ: ในวาระนี �มีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึนเป็
� นจํานวน 19 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั � �น 321,322 หุ้น
วาระที� 6 : พิจารณาอนุ มัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจําปี 2561-2562
ประธานแจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ�งกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมี สทิ ธิ
ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้ องกับ เกณฑ์ ความรั บ ผิดชอบและภาระหน้ าที�ที�ได้ รับ มอบหมาย ผลการดําเนินงาน และ
ปั จจัยอื�นๆ ที�อาจส่งผลต่อบริ ษัท และเมื�อเปรี ยบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัททัง� หมดในปั จจุบ ันนัน� น้ อยกว่าค่าเฉลีย� ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประกอบกับที�ได้ คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้ คงค่าตอบแทนกรรมการไว้ เท่าเดิม ทัง� นี � ประธาน
แจ้ งเพิม� เติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ�งได้ มีการปรับลดลงไปร้ อยละ 30 ตังแต่
� ปี 2555 และไม่ มีการเปลี�ยนแปลงอีกเลยนับ
แต่นนั � มา
นอกจากนี � การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื�อวันที� 24 เมษายน 2561
คณะกรรมการ ได้ จดั ตังคณะกรรมการพั
�
นธกิจเพือ� สังคมและความยัง� ยืน โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
ด้ วยแล้ว สําหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื�อสังคมและความยัง� ยืน ได้ รับ การพิจารณาเพื�อให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์ที�กําหนดแล้ว โดยคณะกรรมการ ชุดนี � มีหน้ าทีส� นับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนด ติดตาม และทบทวนกล
ยุทธ์ และนโยบายด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิง� แวดล้ อม รวมทัง� กลยุทธ์ และนโยบายด้ านพัน ธกิจเพื�อสังคม
และความยัง� ยืนของบริ ษัท งบประมาณในการใช้ จ่ายเพื�อจัดทํากิจกรรมเพื�อสังคมและความยัง� ยืน รวมถึงการให้ คําแนะนํ า
หน้า 11 จาก 17
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แก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ดําเนินการ และทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบ ัติต่างๆ เพื�อช่วยให้ เกิดการ
เติบโตอย่างยัง� ยืน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31
มีนาคม 2562) ในอัตราเท่ากับปี ทีผ� ่านมา โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจําและเบีย� ประชุมที�จ่ายให้ เฉพาะครัง� ที�กรรมการเข้ า
ร่ วมประชุม ดังรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 6 และตารางด้ านล่าง
ค่ าตอบแทน
เบีย� ประชุม
(บาทต่อปี )
(บาทต่อครัง� )
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธาน
630,000
42,000
รองประธาน
525,000
21,000
กรรมการ
472,500
21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
168,000
15,750
กรรมการ
115,500
10,500
คณะจัดการ
ประธาน
0
15,750
กรรมการ
0
�0,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
ประธาน
150,500
15,750
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
75,000
10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพือ� สังคม
ประธาน
150,500
15,750
และความยัง� ยืน
กรรมการ
75,000
10,500
หมายเหตุ: บริ ษัทไม่ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบ โบนัส เงิน บํ านาญ และค่าตอบแทนในรู ป แบบอื �น แก่
กรรมการ
คําถามที�สาํ คัญ และข้ อเสนอแนะสรุ ป ได้ ดังนี �
1.
นายศักดิ � ชยั สกุล ศรี มนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองสอบถามกรณีที�กรรมการหนึ�งท่านดํารงตําแหน่งใน
หลายคณะ กรรมการท่านนัน� จะได้ รับ ค่าตอบแทนจากหลายคณะหรื อไม่
ประธานได้ ตอบข้ อซักถามข้ างต้ น ว่าผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูก ต้ องแล้ ว หากกรรมการหนึ�งท่านดํารงตําแหน่ งในหลาย
คณะ ก็จะได้ รับค่าตอบแทนในคณะนันๆ
� เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ได้ รับ การแต่งตังมาจากบริ
�
ษัทแม่ (บริ ษัท ทา
ทา สตีล (อินเดีย)) จะไม่ได้ รับค่า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ที�ตนเข้ าไปดํารงตํา แหน่ ง ตามที�ได้ รายงานไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2560-2561 หน้ า 43 ทัง� ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.

ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชื�อ) สอบถามเกีย� วกับบทบาทหน้ าที�ของคณะกรรมการพันธกิจเพื�อสังคมและความ

ยัง� ยืน

หน้า 12 จาก 17
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นายหัตถศักดิ � ณ ป้อมเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื�อสังคมและความยัง� ยืน ชีแ� จงว่าคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวจัดตัง� ขึ �นมาใหม่เมื�อวันที� 24 เมษายน 2561และได้ ป ระชุมเป็ นครัง� แรกเมื�อวัน ที� 5 มิถุน ายน 2561 โดยปกติ
บริ ษัทได้ ดาํ เนินการด้ านกิจกรรมเพื�อสัง คมเป็ นประจําอยู่แล้ ว คณะกรรมการชุดย่อยนี ไ� ด้ จัดตัง� ขึน� เพื�อให้ คําแนะนํ าและ
ติดตามการริ เริ� มทํากิจกรรมเพือ� สังคมต่างๆ และทําหน้ าที�พจิ ารณาใน 3 เรื� องหลัก ได้ แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทังนี
� � ความปลอดภัยในการทํางานที� โรงงานถือเป็ นเรื� องที�สําคัญมาก เนื�องจากพนักงานทํ างานใกล้ ชิดกับ เครื� องจักร สิ�ง
สําคัญคือ การรักษามาตรฐานความปลอดภัย และการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในที�ทํางาน ในส่วนของกิจกรรมเพื�อสังคม
และการพัฒนาอย่างยัง� ยืน บริ ษัท ได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพือ� ชุมชนและสิง� แวดล้ อมที�หลากหลาย ทัง� การปลูกต้ น ไม้ การ
มอบมุมหนังสือและห้ องสมุดเคลือ� นที�ให้ แก่โรงเรี ยนที�อยู่ในท้ องถิ�นห่ างไกล เพื�อสนับ สนุนทางด้ านการศึกษาแก่นักเรียน
โดยบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายและติดตามผลอย่างต่อเนื�อง
3.
นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนผู้ถือหุ้นที�ได้ เข้ าเยี�ยมชมโรงงานในปี ที�
ผ่านมา และจะมีการจัดในปี นี �หรื อไม่
ประธานชี �แจงว่าในปี 2560 มีผ้ ไู ปเยีย� มชมโรงงานจํานวนทังหมด
�
4 ท่าน และ 40 ท่านในปี 2559 โดยบริ ษัทได้ มี
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที�สนใจเข้ าเยีย� มชมโรงงาน ทําการลงทะเบียนได้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะทํ าการจัดเยี�ยมชม
โรงงานต่อไป ซึ�งเป็ นวิธีป ฏิบัตมิ าตัง� แต่ปี 2559
เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื� องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ ทปี� ระชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ กบั กรรมการ
ประจําปี 2561-2562 โดยได้ แจ้ งเพิม� เติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู อื หุ้นรับ ทราบว่า ในวาระการประชุมนีจ� ะต้ องได้ รับ
การอนุมัตจิ ากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง� หมดของผู้ถือหุ้นที�ม าประชุม และมีสิท ธิ
ออกเสียง
มติท� ปี ระชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัตคิ ่าตอบแทนให้ กบั กรรมการ ประจําปี 2561-2562 ตามที�คณะกรรมการเสนอ
จนกว่าที�ประชุมผู้ถอื หุ้นจะมีมติเปลีย� นแปลงเป็ นอย่างอืน� ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
�
ของผู้ถอื หุ้นที�มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี � (ทัง� นี � เนื�องจากวาระนีเ� ป็ นวาระค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ ษัทที�เป็ นผู้ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงจึงของดออกเสียง)
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
�
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจํานวนหุ้นได้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

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

หมายเหตุ: ในวาระนี �มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึ �นเป็ นจํานวน 21 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงั � สิ �น 550,825 หุ้น
วาระที� 7: พิจารณาอนุ มัตกิ ารแต่ งตัง� ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561-2562
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นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที�ประชุมทราบว่า เพือ� ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ ของบริ ษั ท
ข้ อ 40 ซึ� ง กําหนดให้ ที� ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํา ปี เป็ นผู้พจิ ารณา แต่งตังผู
� ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน ค่าสอบ
บัญ ชีของบริ ษั ท ทุกปี โดยในการแต่งตัง� ผู้สอบบัญ ชีจะแต่ง ตัง� ผู้สอบบั ญชีคนเดิม อีกก็ไ ด้ ทั ง� นี � มี เงื� อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ บริษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที� ลงลายมื อ ชื�อรั บ รอง
งบการเงินทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายอืน� ในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที�ประชุม สามัญ
ผู้ถอื หุ้นแต่งตังผู
� ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2561–2562 (1 เมษายน 2561–31 มีนาคม 2562) ดังนี �
 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4474) และ
 นายวิเชียร กิง� มนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977) และ
 นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4843)
ในนามบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึ� งเป็ น
ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิน ของบริ ษัท และในกรณีที�ผ้ สู อบบัญชีรับ อนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บ ริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํา กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื�น ของบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ สําหรับ ปี 2561-2562 ตังแต่
� วนั ที� 1 เมษายน 2561 และสิน� สุดวัน ที� 31
มีนาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีข องบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยใน ปี 2561-2562 เป็ นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ�ง
เป็ นอัตราที�เท่ากับ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560–2561
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล การแต่ ง ตัง� ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประจํ า ปี
2561–2562 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้ าที� 8 ที�ได้จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมแล้ ว
นอกจากนี � คณะกรรมการบริ ษัท เห็ นสมควรเสนอให้ ที� ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษั ทและ
บริ ษัทย่อยประจําปี 2561-2562 เป็ นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ�งเป็ นอัตราที�เท่ ากับ ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560-2561
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้ านล่าง ดังนี �
ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัทย่อย (3 บริ ษัท )
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริ การตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัท
จํานวนทัง� สิน�

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

ปี 2560-2561
(ปี ที�ผ่านมาทัง� ปี )
1,640,310 บาท
1,510,925 บาท
3,151,235 บาท

898,000 บาท

898,000 บาท

4,049,235 บาท

4,049,235 บาท

เมื�อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื� องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู
� ้ สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 โดยได้ แจ้ งเพิ�ม เติม ก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรั บ ทราบว่าในวาระการ
หน้า 14 จาก 17
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ประชุมนีเ� ป็ นวาระปกติจะต้ องได้ รับ การอนุมัตจิ ากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน
มติท� ีป ระชุม ที�ป ระชุม มีมติ อนุมัติแต่งตัง� ผู้สอบบัญ ชี แ ละกําหนดค่าสอบบัญชี ประจํา ปี 2561-2562 ด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที�ม าประชุมและมี สทิ ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ตามที� คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี �
ผู้ถอื หุ้นทังหมด
�
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

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

99.9789
0.0180
0.0031
0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี �มีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิม� ขึนเป็
� นจํานวน 2 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั � น� 11,000 หุ้น
วาระที� 8 : เรื�องอื�นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถอื หุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรื� องอื�น ๆ สรุ ป ดังนี �
1.
ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชื�อ) ได้ กล่าวขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านอืน� ใช้ สทิ ธิ � และเสียงที�มีในการประชุม รวมทัง� ได้ เสนอให้
กรรมการยิม� มากขึน� เพื�อให้ บ รรยากาศในการประชุมไม่ตึงเครียดจนเกิน ไป ทัง� นี � ได้ แนะนําให้ เปลี�ยนสถานที� ในการจัด
ประชุมในปี ถัดไปโดยให้ เป็ นสถานที�ที�ติดกับ รถไฟฟ้า
2.
นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง กล่าวต้ อ นรั บ นายอลัน แคม และนางสาวอนุต ตรา
พานโพธิ � ทอง ซึ�งเป็ นกรรมการใหม่ ในปี นี � โดยแสดงความหวังว่าท่านทัง� สองจะทุ่มเทให้ กบั บริ ษัทและมีความซื�อตรงต่อ
หน้ าที�ในฐานะกรรมการอิสระ
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับ คําแนะนํ าและข้ อเสนอแนะ และรั บ ทราบประเด็น ที� ผ้ ถู ือหุ้นแนะนํ ามา
ข้ างต้ น
3.
นายชาญชัย โล่วรพงศ์ ผู้รับ มอบฉันทะ สอบถามเกี�ย วกับ ยอดขายที�เ พิ�มสูงขึน� ว่าเป็ นผลมาจากเหล็ก
ลวดคาร์ บอนสูงหรือไม่ และสอบถามเพิม� เติมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของเหล็กลวดในปั จจุบ นั ซึ�งบริ ษัท ที�นําเข้ าเหล็ก
ลวดจากประเทศจี น จะต้ องชํ า ระภาษี ทั ง� นี � บริ ษั ท มี น โยบายอย่า งไรในการดํา เนิ น การต่ อ การนํ า เข้ า เหล็ก ลวดจาก
ประเทศจีน
ประธานตอบขอซักถามกรณีเ หล็กลวดคาร์ บ อนสูงว่ามีสว่ นช่วยในการเพิม� ยอดขายของบริ ษัท สําหรั บ ผลกระทบ
จากการนําเข้ านัน� บริ ษัท ได้ ดําเนิน การปรับ ปรุ งคุณภาพของทัง� ผลิตภัณฑ์ และบริ การอย่างต่อเนื� อง ปั จจุบ ันบริ ษัท ได้ ผลิต
เหล็กลวดคาร์ บอนสูงสําหรับนําไปผลิตลวดเหล็กที�ใช้ ในยางรถยนต์ (tire cord) ซึ�งเป็ นเหล็กที�มีคณ
ุ ภาพสูง

หน้า 15 จาก 17
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

25

4.
นายสมเกีย รติ ผู้ถือหุ้ นมาด้ วยตนเอง กล่าวต้ อนรั บ พร้ อมกล่าวอวยพรกรรมการใหม่ แ ละบริ ษั ท ให้
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต จากนัน� ผู้ถือหุ้นได้ เสนอแนะว่าเนื�องจากการประชุมใช้ เวลาค่อนข้ างนาน บริ ษัท ควรจะ
จัดอาหารกลางวันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย
ประธานรับทราบประเด็นที�นําเสนอและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับ การสนับ สนุน
5.
นายวาทิ น ชุติป าโร ผู้ถือหุ้น มาด้ วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์ โดยรวมและสถานะของบริ ษัท ใน
ปั จจุบนั รวมถึงจุดแข็งของบริษัท ซึง� พบว่าบริ ษัท ขนาดใหญ่ หลายบริ ษัทในประเทศต่างก็ต้องดิน� รนในหลายปี ที�ผ่านมา
ประธานกล่าวว่าในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทเป็ นผู้นาํ ในผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ซึ�งได้ รับ การยอมรับ
เป็ นอย่า งดี ใ นตลาด ทัง� นี � บริ ษั ท ได้ ใ ช้ ความพยายามอย่ า งที� ส ุดเท่า ที� บ ริ ษั ท จะทํา ได้ ส ํา หรั บ การจํ า หน่ ายในตลาด
ภายในประเทศ รวมทัง� การส่งออกไปยังตลาดเชิงกลยุทธ์ ตา่ งๆ ด้ วย
6.

ผู้ถอื หุ้น (ไม่แจ้ งชื�อ) สอบถามว่าบริ ษัทสามารถซือ� ไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้ ห รื อไม่

กรรมการผู้จดั การใหญ่ชี �แจงว่า ณ ขณะนี � แหล่งพลังงานของบริ ษัทมาจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ) แต่บ ริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนด้ ว ยเช่นกัน และเมื�อเร็ วๆนี � บริ ษั ทได้ ทําการติดตัง� ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Power) ที�โรงงานระยอง ซึง� คาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ ไฟฟ้าลงได้
7.
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษั ท และ
สถานะของบริ ษัทว่ายังเป็ นบริ ษัทที�มีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอืน� (Holding Company) อยูห่ รื อไม่
ประธานได้ อ้างอิงข้ อมูลในหน้ า 35 ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึ�งมีคําอธิ บ ายเกี�ยวกับ นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลว่า บริ ษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักทุนสํารองตาม
กฏหมาย) ของงบการเงินรวม ในส่วนของสถานะการถือหุ้น บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ยังคงเป็ น
บริ ษัทที�มีรายได้ จากการถือหุ้น (Holding Company) ในบริ ษัทบริ ษัทย่อยทัง� 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) (N.T.S) บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด (SCSC) และบริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (SISCO)
8.

นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามกรรมการในช่วงของวาระแรกเกีย� วกับข่าวที�

บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มีแผนที�จะขายบริษัทย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง� ผู้ถือหุ้นไม่ได้ อยู่ในที�ประชุมแล้ ว
ประธานจึงแจ้ งข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) ได้ ทําการประเมินด้ านกลยุท ธ์ รวมทัง� ทบทวนผล
การดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท ที�ถือหุ้นเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี การพิจารณาทางเลือกอื�นๆ ด้ วย โดยคํานึ ง ถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ไม่มีผ้ ถู อื หุ้นรายใดเสนอวาระอื�นๆเพิม� เติม
เมื�อที�ประชุมผู้ถอื หุ้นไม่มีเรื� องอื�นใดที�จะสอบถามหรื อเสนอแนะแล้ ว ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที�ไ ด้ สละ
เวลามาเข้ าร่วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื� องต่างๆ ด้ วยดีในครัง� นี � และได้ กล่าวปิ ดประชุม
หน้า 16 จาก 17
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการของบริษทั
การสรรหากรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทจะผ่านการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ดังนี ้
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทางานโปร่ งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. เป็ นผู้ที่สามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท
โดยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ในจานวนที่เหมาะสม
4. มิได้ เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนยั สาคัญในกิจการที่มีลกั ษณะอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
5. สาหรับกรรมการที่เป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา และผลการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้ วย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18
1. นายปิ ยุช กุปต้า
ตาแหน่ง
อายุ
ั
สญชาติ
การศึกษา / การฝึ กอบรม

กรรมการ
50
อินเดีย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
McGill University, Montreal, Canada
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
 Chevening Scholar, Leeds University, UK
 Advanced Management Program, CEDEP, France

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD)

- ไม่ม ี -

ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทอืน
่

ปี
2561 – ปั จจุบน
ั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

2558 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

2552 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

2556 – ปั จจุบน
ั

บริษ ัท
Indian Steel & Wire Products
Limited
Indian Steel & Wire Products
Limited
Tata Steel Processing &
Distribution Company
Tata Martrade International
Logistics Company Limited
Tata Steel Ltd.

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
การตลาดและการขาย
กิจการอืน
่ ทีเ่ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
– ไม่ม ี –

กิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
– ไม่ม ี –
กิจการทีแ
่ ข่งข ันหรือเกีย
่ วเนือ
่ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
– ไม่ม ี –

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
Page 1 of 6
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ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18
ประสบการณ์

ปี
2555 – 2556
2554 – 2555
2550 – 2554
2550 – 2550

จานวนการถือหุน
้ (1)
(ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
2562)
จานวนครงที
ั้ เ่ ข้าร่วมการ
ประชุม / จานวนครงที
ั้ ่
จ ัดการประชุม
จานวนวาระ / ปี ทีด
่ ารง
ตาแหน่งกรรมการใน
TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

หมายเหตุ

30

ตาแหน่ง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (ร่วม)
ผู ้จัดการฝ่ าย (การตลาดและการขาย –
ผลิตภัณฑ์ทรงแบน)
ผู ้จัดการฝ่ าย (กลยุทธ์และบูรณาการ –
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว)

บริษ ัท
Tata Steel (Thailand) PLC.
Tata Steel (Thailand) PLC.
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษ ัทในเครือ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –
2562-2561

2560-2561

2559-2560

คณะกรรมการ

5/5

6/6

5/5

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

1/1

1/1

1/1

7 ปี (23 ตุลาคม 2554 – 26 กรกฎาคม 2562)
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องใน
ิ และสินทรัพย์
 คดีอาญาและคาพิพากษาซึง่ เกีย
่ วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
 รายการเกีย
่ วโยงทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ
่ า่ นมา

(1) ตัวเลขรวมคูส
่ มรสและบุตรด ้วย
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ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18
ี อนุปม
2. นายอาชช
ั
ตาแหน่ง
อายุ
ั
สญชาติ
การศึกษา / การฝึ กอบรม

กรรมการ
50
อินเดีย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครือ
่ งกล)
Birla Institute of Technology, Ranchi, India
 Advance Management Program, CEDEP (INSEAD, France)

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD)

- ไม่ม ี -

ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทอืน
่

ปี
2562 – ปั จจุบน
ั

บริษ ัท
Indian Steel & Wire Product
Limited
2062 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ
Tata Sponge Limited
2561 – ปั จจุบน
ั
ประธานกรรมการ
The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
2558 – ปั จจุบน
ั
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
NatSteel Holdings Pte. Limited,
Singapore
กิจการอืน
่ ทีเ่ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
– ไม่ม ี –
กรรมการ

ตาแหน่ง

กิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
– ไม่ม ี –
กิจการทีแ
่ ข่งข ันหรือเกีย
่ วเนือ
่ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
– ไม่ม ี –
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18

ประสบการณ์

ปี
2556 – 2558
2552 – 2556
2547 – 2552

จานวนการถือหุน
้ (1)
(ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
2562)
จานวนครงที
ั้ เ่ ข้าร่วมการ
ประชุม / จานวนครงที
ั้ ่
จ ัดการประชุม
จานวนวาระ / ปี ทีด
่ ารง
ตาแหน่งกรรมการใน
TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

หมายเหตุ

32

ตาแหน่ง
ผู ้บริหารฝ่ าย – ผลิตภัณฑ์ทอ
่
ผู ้จัดการฝ่ าย (การตลาดและการขาย –
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว)
ผู ้จัดการฝ่ าย (การตลาดและการขาย –
ผลิตภัณฑ์ทอ
่ )

บริษ ัท
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษ ัทในเครือ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –
2562-2561

2560-2561

2559-2560

คณะกรรมการ

5/5

-

-

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

1/1

-

-

1 ปี (30 มกราคม 2561 – 26 กรกฎาคม 2562)
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องใน
ิ และสินทรัพย์
 คดีอาญาและคาพิพากษาซึง่ เกีย
่ วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
 รายการเกีย
่ วโยงทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ
่ า่ นมา

(1) ตัวเลขรวมคูส
่ มรสและบุตรด ้วย
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ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18

3. นายธราธร เปรมสุนทร
ตาแหน่ง
อายุ
ั
สญชาติ

กรรมการ
55
ไทย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบ ันกรรมการบริษ ัทไทย
(IOD)





ตาแหน่งปัจจุบ ันในบริษ ัทอืน
่

ปี
2539 – ปั จจุบน
ั

การศึกษา / การฝึ กอบรม

Director Certification Program (DCP : 40/2004)
Director Accreditation Program (DAP :2/2003)
Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)
ตาแหน่ง
รองผู ้จัดการอาวุโส

บริษ ัท
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

กิจการอืน
่ ทีเ่ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ประเทศไทย
– ไม่ม ี –
กิจการทีแ
่ ข่งข ันหรือเกีย
่ วเนือ
่ งก ับธุรกิจของบริษ ัท
– ไม่ม ี –
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ประว ัติของกรรมการทีไ่ ด้ร ับการเลือกตงแทนกรรมการที
ั้
ต
่ อ
้ งออกตามวาระ
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 18

ประสบการณ์

ปี
2544 – 2557

จานวนการถือหุน
้ (1)
(ณ ว ันที่ 31 มีนาคม
2562)
จานวนครงที
ั้ เ่ ข้าร่วมการ
ประชุม / จานวนครงที
ั้ ่
จ ัดการประชุม
จานวนวาระ / ปี ทีด
่ ารง
ตาแหน่งกรรมการใน
TSTH
ล ักษณะต้องห้าม

หมายเหตุ
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ตาแหน่ง

บริษ ัท
บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จากัด
(มหาชน)

กรรมการ

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษ ัทในเครือ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –
2018-2019

2017-2018

2016-2017

คณะกรรมการ

5/5

6/6

5/5

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

1/1

1/1

1/1

16 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 26 กรกฎาคม 2562)
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องใน
ิ และสินทรัพย์
 คดีอาญาและคาพิพากษาซึง่ เกีย
่ วข ้องกับการประพฤติผด
ิ ในการจัดการทรัพย์สน
 รายการเกีย
่ วโยงทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปี ทีผ
่ า่ นมา

(1) ตัวเลขรวมคูส
่ มรสและบุตรด ้วย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 18
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
ณ โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ ห้ องฉัตราบอลรูม
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


หมวดที่ 2 หุ้นและผูถ้ ือหุ้น
ข้ อ 5



หุ้นบุริมสิทธิจะมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้ อ 16 ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้ องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูด่ ้ วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้ องมีคุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ โดยกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 18 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(ก)
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั ง้ กรรมการจะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
ข้ อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทงนี
ั ้ ้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึง่ ในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียง
กันกับหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลาดับในการพ้ นจากตาแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้ กล่าวไว้
ในวรรคข้ างต้ น
ข้ อ 20 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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(ค) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 22 และ
(จ) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับตังแต่
้ วนั ที่
ใบลาออกนันไปถึ
้ งบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้ วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิที่จะออกเสียง โดยมี
จานวนหุ้นนับรวมกันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
ข้ อ 24 กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 25 กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ก็ ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเบี ้ยและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ มาจากพนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัท
ข้ อ 31 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เป็ น หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ น หุ้นส่วนไม่จ ากัด ความรั บ ผิด ในห้ างหุ้น ส่วนจากัด หรื อ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากั ดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ น การแข่งขันกับ กิ จการของบริ ษั ท เว้ น แต่จ ะได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ทราบก่อ นที่จ ะมี ม ติ แต่งตัง้
กรรมการผู้นนั ้


หมวดที่ 6 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ แล้ วนี ้ จะเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมทัง้ หมด หรื อ
จานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด สามารถเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
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ข้ อ 36 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดก็ตาม
แล้ วแต่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดรวมกั
้
นและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ การประชุม เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และในกรณีนี ้ ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(ก) การขายหรื อจาหน่ายจ่ายโอน ซึง่ กิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การตกลง แก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่ สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่น ใดเข้ าจัด การธุรกิ จของบริ ษั ทหรื อ การควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหุ้น
กู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทาได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริ ษัท และ
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

37

ข้ อ 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุม มีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการและก
้
าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
 หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท โดย
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ และคณะกรรมการต้ องจัดให้
มีผ้ สู อบบัญชี ทาการตรวจสอบงบดุล และงบกาไรขาดทุน ให้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองแล้ ว พร้ อมทังรายงานการสอบบั
้
ญชีของผู้สอบ
บัญชี และ
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้ อ 45 ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปั นผลใดๆ
ให้ จ่ายเงินปั นผลตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษั ทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นันในหนั
้
งสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้ วย
ข้ อ 46 บริ ษั ทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ป ระจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุน สารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 49 ผู้สอบบัญชีต้องเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญ ชีด้วย
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
ณ โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ ห้ องฉัตราบอลรูม
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3
แบบ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบ
ั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ น แบบหนัง สือ มอบฉัน ทะที่ ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ น ผู้ลงทุน ต่า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวเท่านัน้ )
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้
 ในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง่
 สาหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อ
กาเครื่ อ งหมายหน้ าชื่ อ กรรมการอิ ส ระ ตามที่ บ ริ ษั ท ระบุ ไว้ ในหนั งสื อ มอบฉั น ทะ โดยเลื อ กเพี ย ง
ท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพี ยงบางส่วนหรื อน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่ ตนถื ออยู่ได้ ยกเว้ น กรณี ที่เป็ น ผู้ถือหุ้นที่ ปรากฏชื่ อตามสมุด
ทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรื อแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้ แล้ ว สามารถใช้ แบบหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ได้
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

39

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ แก่ สานักงานเลขานุการบริ ษัท ภายใน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลา
เริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะอานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วม
ประชุม

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อตังแต่
้
เวลา 07:00 น. เป็ นต้ นไป ณ โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพฯ ห้ องฉัตราบอลรู ม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 8

 การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่วมประชุม (แล้ วแต่กรณีใดกรณีหนึง่ ) ดังต่อไปนี ้
3.1 บุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 3.1.1
3.2 นิติบุคคล
3.2.1 กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
(2) สาเนาหนังสือ รั บ รองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุค คลของผู้ถือ หุ้น ซึ่งรั บ รองสาเนาถูก ต้ องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3.2.2 กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อตามแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบ
ฉันทะ (ผู้แทนนิติบคุ คล) และผู้รับมอบฉันทะ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล
(3) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบคุ คล ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ
3.1.1
3.2.3 ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
(1) ให้ เตรี ย มเอกสารและแสดงเอกสารเช่ น เดี ย วกับ ข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 โดยเอกสารใดที่ มิ ได้ มี
ต้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจเป็ นเอกสารที่ออกโดย
ส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้
จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อผูกพันนิติบุคคล และ
เงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมทังที
้ ่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
(2) กรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นมอบให้ คั สโตเดี ย น (Custodian) เป็ นผู้ ลงนามในหนั งสื อ มอบฉั น ทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนั งสื อ ยื น ยัน ว่ าผู้ ลงนามในหนั งสื อ มอบฉั น ทะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบธุ รกิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)

 การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณี ม อบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการ
ออกเสีย งลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉัน ทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อ ในกรณี ที่ ที่
ประชุม มี การพิ จารณาหรื อ ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ ในหนังสือ มอบฉัน ทะ
รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ เท็ จ จริ ง ประการใด ผู้รั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมหรื อผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียง
ชี ้ขาด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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(5)
(6)

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

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อ ผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็ น ผู้เสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จารณาลงคะแนนเสี ยงด้ วยวิ ธี ชูมื อ
ในแต่ละวาระ โดยจะมี การสอบถามจากที่ ประชุม ว่ามี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใด ไม่เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง
ตามวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมื อขึ ้นและเลือกกาเครื่ องหมายว่า
ไม่เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสียงลงในบัต รยื นยันการลงคะแนนที่ได้ แจกไว้ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในขณะ
ลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง้ เซ็ นชื่ อก ากับไว้ และเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ทจะเดิ นเข้ าไปเพื่ อ
ขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทาการรวบรวมคะแนนต่อไป
(2) กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
 บริ ษั ท จะถื อ การออกเสีย งลงคะแนนในแต่ล ะวาระที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ อ อกเสีย งลงคะแนนไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทในขณะลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมเป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลง
ในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
 กรณี ที่ ผ้ ถ
ู ือหุ้นไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อ
จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉัน ทะ รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตาม
วิธีการในข้ อ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
เลขานุการคณะกรรมการจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดย
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะได้
ทาเครื่ องหมายไว้ ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้ แล้ ว ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
จะได้ ร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้ วยวิธีการหักคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงออกจากจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ซึ่งภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีผ้ เู ห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเป็ น
จานวนเท่าใด
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้ าพเจ้ า...............................………………………………………..……........…..สัญชาติ……….............................
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ตาบล/แขวง………………………………………
อาเภอ/เขต……………………………………..……….จังหวัด……………...………..…….……รหัสไปรษณีย์…..…………………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.............................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้  (1) ชื่อ…………………….….…..…. อายุ…….ปี อยูบ่ ้ านเลขที…
่ .........................................
ถนน………………………..…………....ตาบล/แขวง…………………………………...….
อาเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………….….รหัสไปรษณีย์…………...…
หรื อ  (2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
หรื อ  (3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 405 ซอยนวมิทร์ 24 ม.ศรี นครวัมฒนา แขวงคลองกุม่ เขตบึง่ กุ่ม กรุงเทพฯ
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุ ม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้งที่ 18 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุ ง เทพฯ
ห้ องฉั ตราบอลรู ม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่ ืนด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ………………………….....….… ผู้มอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………...…….)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

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

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

หรือ  (2) นำยหัตถศักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมกำรอิสระ

อำยุ 62 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 56 ซอยสำทร 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ
หรือ  (3) นำงสำวอนุตตรำ

พำนโพธิ์ทอง

กรรมกำรอิสระ

อำยุ 47 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 405 ซอยนวมินทร์ 24 ม.ศรีนครวัมฒนำ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง่ กุ่ม กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18
ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพฯ ห้ องฉั ตราบอลรู ม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ นื ด้ วย
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(โปรดกำเครื่องหมำยและระบุให้ ชดั เจน)
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 17 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(วำระนี ้เป็ นวำระเพื่อรับทรำบ จึงไม่ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561-2562 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
1. นายปิ ยุช กุปต้ า
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

2. นายธราธร เปรมสุนทร
 เห็นด้ วย
3. นายอาชีช อนุปัม
 เห็นด้ วย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจาปี 2562-2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562-2563
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ให้ ผ้ ู รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

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

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรำยเดี ยวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ในวันศุกร์ ที่ 26
กรกฎำคม 2562 เวลำ 09:00 น. ณ โรงแรม สยำม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ ห้ องฉัตรำบอลรูม เลขที่ 991/9 ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนที่อนื่
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วำระที…
่ ……..……..เรื่อง เลือกตังกรรมกำร
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร.............................................................................................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบฟอร์มแจ้งความจานงขอรับรายงานประจาปี 2561-2562 เป็ นรูปเล่ม

เรียน

ผู้ถอื หุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริ ษัทได้ จัดทำรำยงำนประจำปี ในรู ปแบบของ QR Code ทดแทนกำรใช้ รำยงำนประจำปี ในรู ปแบบของแผ่นซีดีและรู ปเล่ ม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่ วมในกำรช่วยกันประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้ กระดำษ ซึ่งเป็ นหนึ่งในพันธะสัญญำขององค์กรที่มีต่อกำร
รักษำสิง่ แวดล้ อม
ผู้ถือหุ้น ที่มีความประสงค์ จะขอรับรายงานประจาปี 2561-2562 เป็ นรู ปเล่ม โปรดกรอกข้ อ มูลของท่านลงในแบบฟอร์ มนีใ้ ห้
ชัดเจน และส่งมายังบริ ษัท ตามที่อยูท่ ี่ระบุข้างล่าง
สานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ปริญดา บุญปราศภัย/ อินทร์ ชญา อารีย์เพิ่มกุล
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3111/ 3156/ 3210

ชื่อผู้ถอื หุ้น ..................................................……………………………………………...……………………………….....
ที่อยู่ในการจัดส่ ง อาคาร ....................................................... ชัน้ .......... เลขที่ ...................... หมูท่ ี่ ..........................
ถนน ................................ ตาบล/ แขวง ...................................... อาเภอ/ เขต ................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... .. โทรศัพท์ ..................................
โทรสาร ..........................................
หมายเหตุ: บริษัทจะดำเนินกำรจัดส่ งหนังสือรำยงำนประจำปี 2561-2562 ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้น ในวันที่ 15 กรกฏำคม 2562 สำหรั บผู้ถือหุ้นทีส่ ่ งแบบฟอร์ มเข้ ำ
มำภำยในวันที่ 12 กรกฏำคม 2562 ผู้ถือหุ้นทีส่ ่ งแบบฟอร์ มมำทีบ่ ริ ษัทหลังจำกวันที่ 12 กรกฏำคม 2561 ทำงบริษัทจะทำกำรจัดเตรียมหนังสือรำยงำน
ประจำปี ให้ ณ วันประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี และรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยั่งยืน
ประจาปี 2561 – 2562
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น

สำหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก "Add friend" (เพิ่มเพื่อน) → เลือก "QR Code" →

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 18
วันศุกร์ ท่ ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้ องฉัตราบอลรู ม โรงแรม สยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ
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