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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี14 ประจําปี 2558 

บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หอ้งบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

เลขท ี155 ถนนราชดําร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วันศุกรท์ ี31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. 

ผูม้าประชุม : 

คณะกรรมการ : 

1. นายทะชารต์ วชิวะนารท์ นเรนดรัน ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ 

 พจิารณาผลตอบแทน 

2. นายมารษิ สมารัมภ ์   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ พจิารณาผลตอบแทน 

3. ผศ.รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภบิาลและ 

      สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

4. นายหัตถศักด ิณ ป้อมเพ็ชร ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ และกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

    และพจิารณาผลตอบแทน 

6. นายปิยุช กปุตา้   กรรมการ และ คณะจัดการ 

7.  นายอาชชี อนุปัม   กรรมการ และ คณะจัดการ 

8. นายราจฟี มงักัล   กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่และคณะจัดการ   

เลขานุการ :  

1. นางสาวปรารถนา สงิหะเนต ิ เลขานุการบริษัท 

ผูบ้รหิาร : 

1. นายธนะ เรอืงศลิาสงิห์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การผลติ  

2. นายชชิริ ์วเีจย ์ปิมปลกิา้ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การเงนิและบัญช ี

3. นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักด ิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- ทรัพยากรบุคคล และบรหิาร 

4. นายไพฑรูย ์เชอืสขุ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- จัดหา 

5. นายทรงศักด ิปิยะวรรณรัตน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การตลาดและการขาย 



หน้า 2 จาก 14 

6. นายวันเลศิ การววัิฒน ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร ์ชอวด์าร ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานชลบุร ี

8. นายชยัเฉลิม บุญญานุวัตร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานสระบรุ ี

9. นายอมทิ คันนา   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- บรหิารการลงทนุ 

    และความเป็นเลศิทางธรุกจิ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากดั 

  หมายเลขผูส้อบบัญช ี3440 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม : 

1. นายสรุพล ลมิพานชิ ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – บัญช ี

   

เรมิประชุม เวลา 10:00 น. 

ก่อนเริมเขา้สู ่การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เรยีนต่อทีประชมุเรืองการเปลียนแปลงของ

คณะกรรมการบริษัทโดยนายคูชคิ ชัทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ไดแ้จง้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและ

กรรมการของบริษัท หลังจากดํารงตําแหน่งในกรรมการของบรษัิทเป็นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แต่งตังนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจัดการ และประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการผู จั้ดการใหญ่ไดส้รุปใหท้ีประชุมทราบถึง

ประสบการณ์การทํางานของนายนเรนดรันท ีTata Steel Limited ประเทศอนิเดีย และการเป็นกรรมการบริษัท Tata Steel 

ประเทศไทยเมอืหลายปีทผี่านมา  ทา้ยสุดกรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดก้ล่าวขอบคณุนายคชูคิ ชัทเทอจี ทไีดใ้หก้ารสนับสนุน

บรษัิทเป็นอย่างดแีละตอ่เนอืงมาโดยตลอด 

นายทะชารต์ วชิวะนารท์ นเรนดรัน ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ทุกท่านทมีาร่วมประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี14 ประจําปี 2558 และไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบว่ามผูีถ้อืหุน้มาประชมุทังทมีาดว้ยตนเองและทรัีบ

มอบฉันทะจํานวน 535 คน นับรวมจํานวนหุน้ไดทั้งสิน 6,332,555,819 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.19 ของจํานวนหุน้ที

จําหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบรษัิทจํานวน 8,421,540,848 หุน้ ครบเป็นองค์ประชมุตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 37 จึง

ขอเปิดการประชมุเพอืพิจารณาเรอืงต่าง ๆ ตามวาระการประชมุ  

ประธานไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบรษัิท และผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ทเีขา้ร่วมประชุม และไดใ้ห ้

เลขานุการบริษัทชแีจงรายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้ ไดรั้บทราบเกยีวกับวธิกีารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

เพอืความสะดวกในการสรุปเป็นมต ิและเพือใหก้ารบันทกึรายงานการประชมุเป็นไปโดยถูกตอ้งและครบถว้น 

เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ปีระชมุทราบวา่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวันนี มขีอ้บังคับของบริษัทเฉพาะที

เกยีวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ดังรายละเอยีดตามทปีรากฏอยู่ในเอกสารทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับทราบ
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ลว่งหนา้ หนา้ท ี32 – 35 สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหนา้ท ี28 – 31 สําหรับเอกสารภาษาไทย  และมวีธิปีฏิบัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ การนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอยีดตามที

ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หนา้ท ี38 - 39 สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหนา้ท ี34 – 35 สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย  ซงึไดส้รุปใหท้ปีระชมุรับทราบ  

 ประธานกรรมการจงึไดดํ้าเนินการประชมุตามลําดับวาระดังต่อไปน ี

วาระท ี1 :  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้น ครงัท ี13 ประจําปี 2557 เมือวนัท  ี31 

กรกฎาคม 2557 

 ประธานกรรมการเสนอใหท้ปีระชมุพิจารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี13 ประจําปี 2557 เมอื

วันท ี31 กรกฎาคม 2557 ซงึบรษัิทไดส้ง่สําเนารายงานการประชมุฉบับดังกล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบล่วงหนา้ พรอ้มกับ

หนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับท ี 1 ในหนา้ท ี10 - 26 โดย

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ไดม้กีารบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี13 ประจําปี 2557 เมอืวันท ี31 กรกฎาคม 2557 

มผีูถ้อืหุน้มขีอ้เสนอ ซงึประธานกรรมการไดช้แีจงและสรุปไดด้ังนี 

 พันตํารวจเอก สมเกยีรต ิบํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ขอใหแ้กไ้ขชอืทสีะกดผิดในหนังสอืเชญิประชุมภาษาอังกฤษหนา้ 

12–19 โดยใหแ้กจ้าก เสรมิเกยีรต ิเป็น สมเกยีรต ิ

 ประธานกรรมการกลา่วขอบคุณและขอโทษ พันตํารวจเอก สมเกยีรต ิบํารุงพฤกษ์ สําหรับขอ้ผดิพลาดในเอกสาร 

โดยจะไดดํ้าเนนิการแกไ้ขต่อไป  

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิมเติม ประธานกรรมการจึงแจง้ก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบวา่ ใน

วาระการประชมุนเีป็นวาระปกต ิจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม ทปีระชมุพิจารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุดังกล่าวดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ทมีาประชมุและมสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน ี  

ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,567,346,381 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน 6,567,071,381 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 265,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0040 

งดออกเสยีง จํานวน 10,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 หมายเหตุ:   ในวาระนมีผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิมขนึจากเมอืตอนเรมิเปิดประชมุ จํานวน 2,173,072 หุน้ 
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วาระท ี2 : รบัทราบรายงานกจิการประจําปี 2557 - 2558 สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2558 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นายราจีฟ มังกัล กรรมการผูจั้ดใหญ่เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปีบัญช ี 2557-2558 สินสุดวันท ี31 มนีาคม 2558 ใหท้ีประชมุรับทราบโดยมรีายละเอยีดตามสารจาก

คณะกรรมการทปีรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557-2558 ซงึไดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุแลว้  

กรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและการพัฒนาทสํีาคัญในรอบปี 2557 – 2558 

ซึงแสดงให เ้ห็นถึงการเติบโตทีลดลงของการใชเ้หล็กทัวโลกในปี 2557 ทีเพิมขึนเพียงรอ้ยละ  0.6 

เทยีบกับอัตราทเีพิมขนึเกอืบรอ้ยละ 3 ในปีกอ่นหนา้นี โดยประเทศทีพัฒนามอัีตราการเตบิโตทดีกีว่าคือรอ้ยละ 6.2 

แมแ้ตใ่นประเทศจนีทอัีตราการเตบิโตไดเ้พิมขนีอยา่งตอ่เนอืงตลอดมาเกอืบ 20 ปี ก็เริมมอีัตราการใชเ้หล็กลดลง รอ้ย

ละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจนีมกีารใชเ้หล็กในอัตราทลีดลง ส่งผลใหก้ารส่งออกเหล็กสําเร็จรูปของจีนเพิมสูงขึนกวา่

รอ้ยละ 50 ในปี 2557 เทยีบกับปี 2556 จงึสง่ผลกระทบถงึธรุกจิเหล็กในภมูภิาคอาเซยีนและทัวโลก  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เหล็กไดล้ดลงอย่างมนัียสําคัญ ในขณะทรีาคาของเศษเหล็ก 

ยังคงที ซ ึงส่งผลต่อโรงงานเหล็กทีใชเ้ศษเหล็กเป็นฐานการผลิต  เพราะตน้ทุนการผลิตยังคงสูงในขณะทีราคา

สนิคา้สําเร็จรูปลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ในครึงปีแรกของปี 2557 เป็นความทา้ทายต่อ

ธรุกจิเหล็ก เนอืงดว้ย GDP ทเีตบิโตเพยีงรอ้ยละ 0.9 ยงิไปกว่านัน ดัชนคีวามเชอืมนั ในอุตสาหกรรมลดลงตํากว่า 100   

ซึงส่งผลใหก้ารใชเ้หล็กในประเทศไทยลดลงในปี 2557  เมือเทียบกับปี 2556 ตัวเลขการนําเขา้เหล็กลวด

จากประเทศจนี ไดเ้พมิขนึเกอืบรอ้ยละ 20 บรษัิทไดใ้ชค้วามพยายามทุกวถิทีางเพือแกไ้ขสถานการณ์ โดยเพิมปริมาณ

การขายจากผลติภัณฑอ์นื เชน่ เหล็กเสน้ชนัคุณภาพ SD-50 เหล็กตา้นแรงสันสะเทอืนแผ่นดินไหว เหล็กเสน้ตัดและ

ดัดสําเร็จรูป 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้ซักถามเกยีวกับรายงานของคณะกรรมการบรษัิท 

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึแผนการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไดเ้สนอใหบ้ริษัท

พิจารณาการ จัดประชุมสามัญประจําปีผู ถ้ือหุน้ ใหเ้ ร็วก ว่า วันที 31 กรกฎาคม พร อ้มกับขอใหบ้ริ ษัท เพิม

รายละเอยีดเกยีวกับขอ้มลูอัตราส่วนทางการเงนิ ซงึปรากฏในรายงานประจําปีหนา้ 2 นอกจากน ีไดถ้ามถงึวธิกีารบริหาร

สนิทรัพยข์องบรษัิทเพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนต่อสนิทรัพยท์ดีขีนึ 

ในเบืองตน้ ประธานกรรมการไดใ้หข้อ้มูลและคําอธิบายเกียวกับธุรกจิเหล็กทัวโลกต่อผูถ้ือหุน้ ขณะที

ราคาของเหล็กไดล้ดลงอยา่งเป็นนัยสําคัญ แต่ราคาวัตถดุบิและค่าใชจ้า่ยอนืมไิดล้ดลงตามสัดส่วนในขณะทีบริษัทยังมี

คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร อกีทังการส่งออกจํานวนมหาศาลของจนีไดส้รา้งความยากลําบากใหกั้บธุรกจิเหล็กทัวโลก และ 

ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไมใ่ชบ่รษัิทเดยีวทเีผชญิกับปัญหานี ประธานกรรมการยังไดช้แีจงว่าคณะกรรมการทุกท่าน 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของ ทาทา สตีล(ประเทศไทย) ไดท้ําหนา้ทีของตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลาง

ชว่งเวลาททีา้ทายน ีแมม้บีางปัจจัยทอียูน่อกเหนือการควบคุม เชน่ ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมันทจีะบริหารงานให ้

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด สําหรับประเด็นเกยีวกับวันประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการจะนําไปพจิารณาต่อไป  
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2. พันตํารวจเอก สมเกยีรติ บํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึจํานวนตัวเลขขาดทนุสะสมทแีทจ้ริงของบริษัท 

และแนวทางการจัดการ พรอ้มกับสอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างไร และเมือไร และผู ถ้ือหุ น้

เข า้ ใจ เ ป็นอย่ างดีถึงผลกระทบจากการ นํา เข ้าเหล็กจากป ระเทศจีน  รวมทังความยุ่ ง ยากทางการ เมือง 

และเศรษฐกจิของไทย และไดข้อใหบ้ริษัทพิจารณาใหค้วามสําคัญในการส่งออกไปยังประเทศเพือนบา้น เช่น พม่า 

ลาว และกัมพูชา พรอ้มกับแนะนําใหบ้รษัิทพจิารณาลดสนิคา้คงคลังและวธิกีารสรา้งรายไดเ้พิมขนึ 

ประธานกรรมการไดใ้หคํ้ามันวา่ตอ่พันตํารวจเอก สมเกยีรตแิละผูถ้อืหุน้วา่บริษัทจะพยายามอย่างดีทสีุดในการ

ปรับปรุงผลประกอบการของบรษัิท เพอืทจีะสามารถจ่ายเงนิปันผลใหกั้บผูถ้อืหุน้ บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตลี ต่าง

ไดรั้บผลกระทบและเผชิญกับความยุ่งยากทางธุรกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล  ลิมิเ ต็ด อินเดีย 

ยังคงใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนบรษัิทโดยการสังซอืเหล็กจาก ทาทา สตลี (ประเทศไทย) อย่างสมําเสมอ บริษัทจะ

มุง่เนน้การสง่ออกและการบรหิารสนิคา้คงคลังเพือใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างทันทว่งท ี

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดช้แีจงเรืองการส่งออกไปประเทศเพือนบา้นว่า บรษัิทไดส้่งเจา้หนา้ทีไปประจําที

ประเทศกัมพูชา  เมือ 3 เดือนทีแลว้  เพือส่งเสริมการขายในทอ้งถิน ในปีงบประมาณ  2558-2559 

บริษัทมแีผนส่งออกเหล็ก Tata Tiscon จํานวน 50,000 ตัน ไปยังอนิเดีย และบริษัทยังไดร้ับคําสังซือเหล็กเพือ

โครงการโรงไฟฟ้า Xayaburi ระยะ 2 ทปีระเทศลาว โดยการส่งมอบจะเริมในเดอืนสงิหาคม 2558 นอกจากนี เพือ

พัฒนาการใหบ้รกิารลูกคา้ทดีขีนึ บรษัิทมโีครงการเปิดคลังสนิคา้เพิมทภีาคใต ้

3. น.ส.ทพิาภรณ์ อุนศิร ิ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดถ้าม 3 คําถาม ดังนี 1) ปริมาณยอดขายและ

เปอร์เซนตก์ารขายในประเทศ และทีส่งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สําหรับโครงการ Xayaburi ตอ้งการทราบ 

กําหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรายไดจ้ากโครงการนี และ 3) กําหนดการทีบริษัทจะไดรั้บการรับรองเขา้สู ่

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป็ น ส มา ชิ กโค ร งกา รแ น ว ร่ วม ป ฏิบั ต ิข อ งภ าค เอกช น ไ ทย ใน กา รต่ อ ต ้า น ทุจ ริ ต จ า ก

สมาคมสง่สรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

กรรมการผูจั้ดการใหญเ่รยีนวา่ สําหรับปีงบการเงนิ 2558 มปีรมิาณการส่งออกรอ้ยละ 7 และคาดวา่จะเพิมเป็น

รอ้ยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะเนน้การลงทนุทมีกํีาไรเท่านัน ไมใ่ชแ่คเ่พมิยอดขายแต่มแีนวโนม้ขาดทุน 

ในส่วนยอดขายภายในประเทศจะขึนอยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนับสนุนเงนิทุนของรัฐบาลในระหว่างปี 

สว่นโครงการ Xayaburi การส่งมอบเหล็กจํานวน 30,000 ตันจะเริมในเดอืนสิงหาคม 2558 ส่วนเรืองการรับรองเขา้สู ่

กระบวนการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ทบีรษัิทไดย้ืนเรอืงไปเมอืเดือน 

มถินุายน 2558 น ีและบรษัิทจะรายงานความคืบหนา้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

4. นายป ระ เส ริฐ  แกว้ดวงเทียน  ผู ้ถือหุ น้  กล่าวชืนช มโคร งการความ เป็ น เลิศทางด า้นจั ดหา

ซงึสามารถลดตน้ทนุวัตถดุบิของบรษัิทและเพมิอัตรากําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ตน้ทนุทางการเงนิ ค่าเสือมราคา และค่าตัด

จําหน่าย (EBITDA) และไดส้อบถามถึงโครงการอืนในลักษณะเดียว กันนี  และ  บริษัทจะดํา เนินการ

อย่างไรกับสถานการณ์การส่งออกจากประเทศจีน ซึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และ 

ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกับแนวทางเรืองการต่อตา้นมาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ  

เพราะทังหมดจะทําใหร้าคาผลติภัณฑส์งูขนึและตน้ทนุตลาดเพมิขนึ   
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กรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดช้แีจงเพมิเตมิเกยีวกับโครงการความเป็นเลศิทางดา้นจัดหา ทมุ่ีงเนน้การจัดหาสินคา้ 

โลหะ อะไหล่ และวัสดุสนิเปลอืง โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบจากการสังซอืปรมิาณมาก โดยรวบรวมคําสังซอืจากทุกโรงงาน 

นอกจากน ีไดร้ายงานเรอืงขอ้มลูโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดตน้ทุนคงท ี(Fly 

Against Hurdle – FAH) ซงึสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของบริษัท  ในเรืองการส่งออกจากประเทศจีน กรรมการผูจั้ดการ

ใหญเ่รยีนวา่บรษัิทไดป้ระสานงานใกลช้ดิกับหน่วยงานรัฐเพอืดแูลธรุกจิเหล็กในประเทศจากผลกระทบในเรอืงน ี

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรอืงใดเพมิเตมิ ประธานกรรมการจงึเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบรายงานกจิการ

ประจําปี 2557 - 2558 สนิสดุวันท ี31 มนีาคม 2558 โดยไมม่กีารลงคะแนนเสยีง เนืองจากเป็นวาระเพอืรับทราบ 

มตทิปีระชุม ทีประชุมรับทราบรายงานกจิการประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558 ตามที

คณะกรรมการเสนอ 

วาระท ี3 :  พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2557 - 2558 สนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2558 

ประธานกรรมการเสนอใหท้ปีระชมุพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันท ี31 

มนีาคม 2558 ซงึคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่างบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าวไดผ้่านการตรวจสอบ

และลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท ดลีอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด และผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้นัน ไดแ้สดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 - 2558 อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ดังมรีายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557- 2558 ของบริษัท ซึงสรุป

สาระสําคัญไดดั้งน ี

งบดุลรวมและบัญชกํีาไรขาดทนุรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย   

  

 

 

 

มผีูถ้อืหุน้ไดต้ังคําถาม พรอ้มกับมขีอ้เสนอ  ประธานกรรมการไดช้แีจง ซงึสรุปไดด้ังนี 

 1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้อืหุน้ ถามเกียวกับอัตราสัดส่วนทางการเงนิ ว่าบริษัทจะสามารถปรับเปลยีน 

โครงสรา้งการขาดทุนไดห้รือไม่ และบริษัททาทา สตลี โกลบอล โฮลดงิส์ จะสนับสนุนบริษัทในการปรับปรุง 

สภาพคล่องไดอ้ย่างไรบา้ง 

 

สนิทรัพย ์ 13,640 ลา้นบาท 

หนีสนิ 5,241 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 8,399 ลา้นบาท 

รายได ้ 21,410 ลา้นบาท 

กําไรสทุธ ิ (609.76) ลา้นบาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (0.07) ลา้นบาท 



หน้า 7 จาก 14 

 2. นาย ศักดิชัย สกุลศรีมนตรี  ผู ถ้ือหุน้  ถามถึง จํานวนผูแ้ทนจําหน่ายในกรุง เทพฯซึงเพิมขึน 

ขณะทีตลา ดขายตร งลดล ง  แล ะต อ้ งกา รทร าบส่ ว นแบ่ งกา รต ลาด ของ ผลิต ภัณฑ์  Tata Tiscon 

และเหล็กตา้นทานแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหว อีกทังตอ้งการทราบตัวอย่างการก่อสรา้งทีใชผ้ลิตภัณฑ์เหล็ก 

ตา้นทานแรงสันสะเทอืนแผ่นดินไหว และมคํีาถามเพิมเติมถึงแผนการจัดการและตน้ทุนการดูแลรักษาของเตาถลุง

ขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)  

 กรรมการผูจ้ัดการใหญ่อธบิายว่าจํานวนยอดขายลดลงเนืองมาจากการลดอันดับเครดิตของบางโครงการ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ Tata Tiscon กรรมการผู จั้ดการใหญ่เรียนว่า มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที 30-34% และ เหล็กตา้น

แรงสันสะเทอืนแผ่นดนิไหว มสีว่นแบง่การตลาด 100% เนืองจากบริษัทเป็นผูผ้ลติรายเดียว และไดเ้รียนใหท้ราบชอื

โครงการทีใชส้ินคา้ประเภทนี  สําหรับเตาถลุง MBF บริษัทไดห้ยุดการดําเนินงานและมกีารดูแลรักษาตามกําหนด

ระยะเวลาทเีหมาะสมดว้ยราคาทไีม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม การเดินเตาถลุงไม่ใชท่างเลือกทเีหมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบัน ทังนีบริษัทอยู่ในระหว่างขันตอนพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไร ส่วนการจําหน่ายออก บริษัทกําลังใหผู้ ้

แทนทเีชยีวชาญเฉพาะเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนดราคาขายทีสมเหตุสมผล รวมทังหาแนวโนม้ผูซ้อื บริษัทหวังว่า

กระบวนการนจีะเสร็จสนิภายใน 3 เดอืนขา้งหนา้  

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรืองใดเพมิเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ปีระชมุพิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไร

ขาดทนุประจําปี 2557 - 2558 สนิสดุวันท ี 31 มนีาคม 2558 โดยไดแ้จง้เพิมเตมิก่อนการลงคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้

รับทราบวา่ ในวาระการประชุมนีเป็นวาระปกต ิ จะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สินสุดวันท ี31 มนีาคม 

2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน ี

ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้  6,569,519,453  หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน  6,569,244,453 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958%  

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน           265,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0040%  

งดออกเสยีง  จํานวน            10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001%  

  

วาระท ี4 :  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการแจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 40 ซึงกําหนดใหท้ี

ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี เป็นผูพ้จิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิกําไร และขอ้ 46 ทกํีาหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกวา่ทนุสํารองนีจะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
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 นอกจากน ีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทไดกํ้าหนดไวว้า่ บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา

ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย ซึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ    ทจีะไม่ทําให ้

มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษัิทอย่างมนัียสําคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบดว้ยผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงนิ สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกจิ ภาระหนา้ทีทตีอ้งชําระหนีของบริษัทใหเ้สร็จสนิตามสัญญาการปรับ

โครงสรา้งหนี และสัญญากูย้ืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผูถ้ือหุน้เป็นหลักสําคัญ แต่ทังนี จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ  และ/หรอืทปีระชมุ ผูถ้อืหุน้ 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจําปี 2557 - 2558 สนิสุดวันท ี31 มนีาคม 

2558 บริษัทมขีาดทุนสุทธติามงบการเงนิรวม จํานวน (611) ลา้นบาท และมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จํานวน 15 ลา้นบาท คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรสําหรับปี 2558 ไว ้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.75 ลา้นบาท สําหรับการจ่ายเงนิปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึง

เกียวเนืองกับการดําเนินงานของบริษัท งบการเงนิ รวมถงึค่าใชจ้่ายทีจําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมี

ความเห็นใหง้ดจ่ายเงนิปันผล 

 นายสถาพร ผังนรัินดร ์ผูถ้อืหุน้ ถามเกยีวกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัททกํีาหนดว่าตอ้งจ่ายเงนิปัน

ผล ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรหลังหักเงนิสํารองตามกฎหมายว่าขอ้กําหนดนีพิจารณาจากงบการเงนิรวมหรืองบ

การเงนิเฉพาะกจิการ และสอบถามถงึแผนการตัดขาดทนุสะสม 

พันตํารวจเอก สมเกยีรติ บํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นประเด็นนีว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน 

ในกรณีทีงบการเงนิแยกมกํีาไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้อืหัุนได ้ขอใหผู้เ้กยีวขอ้งตรวจสอบว่าสามารถ 

ดําเนินการไดห้รอืไม ่เนืองจากบรษัิทมขีาดทนุสะสมปรากฎในงบการเงนิรวมเท่านัน 

ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะดําเนินการทุกอย่าง ตามกฎระเบียบและขอ้กําหนดทีเกียวขอ้ง 

ทกุคําถามจะถกูบันทกึเพือนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรืองใดเพิมเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ปีระชุมพิจารณาอนุมัตกิารงดจัดสรร

กําไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยไดแ้จง้เพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้

รับทราบวา่ ในวาระการประชมุนี เป็นวาระปกต ิจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมัตงิดการจัดสรรกําไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดังน ี
ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้  6,569,519,453  หุน้ 

เห็นดว้ย  จํานวน  6,567,614,453 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9710%  

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน          715,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0108%  

งดออกเสยีง  จํานวน       1,190,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0181%  
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วาระท ี5 : พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการผูท้คีรบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี14 ประจําปี 2558       

ประธานกรรมการแจง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 19 ซงึกําหนดให ้

กรรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทุกครังในอัตราหนึงในสาม (หรือใกลเ้คยีง

กันกับหนึงในสาม) ของจํานวนกรรมการทังหมด โดยกรรมการทพีน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับ

ตําแหน่งกรรมการอกีก็ได ้ซงึในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครังนี มกีรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 

คน ไดแ้ก ่

1)  ผศ. รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

2)  นายหัตถศักด ิณ ป้อมเพ็ชร ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3)  นายปิยุช กุปตา้ กรรมการบรษัิท และ คณะจัดการ  

 ในการสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทนไดพ้จิารณาตามแนวทางและหลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

ตามรายละเอยีดทปีรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชมุลําดับท ี3 ซงึไดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้  พรอ้มกับหนังสือนัด

ประชมุฉบับนี และมคีวามเห็นวา่กรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 คน ไดแ้ก ่1) ผศ. รววัีลย์ ภยิโยพนากลุ 

2) นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ และ 3) นายปิยุช กุปตา้ เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสม มคีวามรู ้

ความสามารถและประสบการณใ์นธรุกจิเหล็ก และธรุกจิอนืๆ ทหีลากหลาย มภีาวะผูนํ้า วสิัยทัศน์ สามารถปฏบิัติหนา้ที

ในตําแหน่งกรรมการบรษัิท ใหค้วามคดิเห็นอย่างเป็นอสิระและเป็นประโยชนต์่อการดําเนินธุรกจิของบริษัทไดเ้ป็นอย่าง

ด ี ตลอดจนไมม่ปีระวัตเิกยีวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดทเีกยีวกับทรัพย์ซงึไดก้ระทําโดยทุจริต และการทํา

รายการทอีาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนกั์บบรษัิทในรอบปีทผี่านมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตังกรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ทัง 3 คน ไดแ้ก ่1) ผศ. รววัีลย์ ภยิโยพนากลุ 2) นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร ์และ 3) นายปิยุช กุปตา้ กลับเขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีไดผ้่านการพิจารณากลันกรองของ

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน โดยมรีายละเอยีดประวัตขิองกรรมการทไีดร้ับการเสนอชอื 

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุลําดับท ี4   

 ประธานกรรมการไดเ้สนอใหท้ีประชุมลงมตเิลอืกตังกรรมการเป็นรายบุคคล ทังนี เพือใหเ้ป็นไปตามหลักการ

กํากับดูแลกจิการทีดีทตีลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดกํ้าหนดไว  ้ ซึงทีประชุมผูถ้ือหุน้เห็นชอบดว้ยกับวิธกีาร

ดังกลา่ว   

  คณุทพิาภรณ ์อนุศริิ จากสมาคมนักลงทนุไทย แสดงความกังวัลถงึความเป็นกลางของกรรมการ จากการทผีศ. 

รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี  
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  ประธานกรรมการไดเ้รียนชแีจงวา่ ผศ. รววีัลย์ ภยิโยพนากลุ ไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบว่ามคีุณสมบัต ิ

ในการดํารงตําแหน่ง ดังนันจงึสมควรไดรั้บการเลอืกกลับเขา้รับตําแหน่งตอ่ไป 

  เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรอืงใดเพมิเตมิ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่จึงไดข้อใหท้ปีระชุมลงมติเลอืกกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยใชค้ะแนนเสียงตามขอ้บังคับของบริษัท  ขอ้ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุน้ทถีอือยู่ทังหมด ซึงจะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้โดยในระเบยีบวาระการประชมุนี เป็นวาระปกต ิถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้

ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มตทิปีระชุม ทปีระชมุมมีตเิลอืกตังกรรมการแทนกรรมการผูท้ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี14 ประจําปี 2558 เป็นรายบุคคล และใหดํ้ารงตําแหน่งเดมิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู ้

ถอืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี 

1. ผศ.รววีลัย ์ภยิโยพนากุล 

 
ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน  6,568,600,353  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ  99.9860  

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          909,100  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0138  

งดออกเสยีง  จํานวน            10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

 2. นายหตัถศกัด ิณ ป้อมเพ็ชร ์

     
ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน 6,567,139,153 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ  99.9637  

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน       2,370,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0360  

งดออกเสยีง  จํานวน           10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

 3. นายปิยุช กุปตา้ 

     
ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน 6,567,139,153  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   99.9637  

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 2,370,300  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ    0.0360  

งดออกเสยีง  จํานวน         10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ    0.0001  

วาระท ี6 :  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558-2559 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นายราจฟี มังกัล กรรมการผูจ้ัดใหญ่เป็นผูร้ายงานวาระนี กรรมการผูจั้ดการใหญ่

แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 25 ซึงกําหนดใหก้รรมการบริษัทมสีิทธิไดรั้บ

คา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทตามททีปีระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตฯิ 
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 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี

ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มนีาคม 2559) ใน

อัตราเทา่กับปีทผี่านมา โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนประจําและเบยีประชมุทจี่ายใหเ้ฉพาะครังทกีรรมการเขา้ร่วมประชุม ดัง

รายละเอยีดตามทปีรากฏอยู่ในหนังสอืนัดประชมุหนา้ 7 และตารางดา้นล่าง 

  คา่ตอบแทน เบยีประชุม 

  (บาทต่อปี) (บาทต่อครัง) 

คณะกรรมการบริษัท 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 10,500 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา ประธาน 150,500 15,750 

และพจิารณาผลตอบแทน กรรมการ 75,000 10,500 

    

เมอืไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเรืองใดเพิมเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ปีระชุมพิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2558 - 2559 โดยไดแ้จง้เพิมเตมิก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ

ว่า ในวาระการประชุมนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง

ทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 - 2559 ตามที

คณะกรรมการเสนอจนกว่าทีประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีติเป็นอนื ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง

ทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีง ดังน ี(ทังน ีเนอืงจากวาระนเีป็นวาระค่าตอบแทน

กรรมการ กรรมการบรษัิททเีป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงจงึของดออกเสยีง)  

ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน 6,567,799,568 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ99.9738 

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน         1,310,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0199 

งดออกเสยีง  จํานวน          410,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0062 

   

วาระท ี7: พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2558 - 2559 

นายมาริษ สมารัมภ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของ

บริษัท ขอ้ 40 ซึงกําหนดใหท้ีประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี เป็นผูพ้ิจารณา แต่งตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวน
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เงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททกุปี โดยในการแตง่ตังผูส้อบบัญชจีะแตง่ตังผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็ได ้ทังนี มเีงอืนไขตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารหมนุเวียนผูส้อบบัญชทีลีงลายมอื

ชอืรับรองงบการเงนิทุก 5 รอบปีบัญช ีโดยสามารถหมนุเวยีนไปใชผู้ส้อบบัญชรีายอนืในสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกันได ้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อื

หุน้แต่งตัง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี3440) และ/หรอื นายมนูญ มนูสุข (ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขท ี4292) และ/หรือ นาย ชพูงษ์ สุรชูติกาล (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี4325) แห่งบริษัท ดลีอยท ์ ทูช้ 

โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2558 - 2559 ทังน ีนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี

(ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี3440) เป็น ผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบริษัทมาตังแต่ปี 2555 - 2556  

 นอกจากน ีคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้กําหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัทและบริษัท

ย่อยในปี 2558 - 2559 เป็นจํานวนเงนิ 4,208,000 บาท ซงึเป็นอัตราทเีท่ากับค่าสอบบัญชปีระจําปี 2557 - 2558 จํานวน 

โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบัญช ีดังปรากฏในตารางดา้นล่าง ดังนี 

คา่สอบบญัช ี ปี 2558-2559  

(ปีทเีสนอ) 

ปี 2557-2558 

(ปีทผีา่นมา) 

บรษัิท 2,250,000 บาท 2,250,000 บาท 

บรษัิทยอ่ย (3 บรษัิท) 1,958,000 บาท 1,958,000 บาท 

  

นายสถาพร ผังนรัินดร ์ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หค้วามเห็นเรืองค่าใชจ้่ายดา้นตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญชีเป็นดัชนีชี

วัดผลงานของฝ่ายการเงนิของบรษัิท หากจํานวนชวัโมงทผีูส้อบบัญชใีชม้จีํานวนลดลง ค่าสอบบัญชคีวรจะลดลงดว้ย 

และนอกจากนัน อัตราค่าสอบบัญชคีวรใกลเ้คยีงกันกับบริษัทสอบบัญชอีนืๆและอัตราค่าบริการจะคงทหีรือเพิมขึนควร

ไดรั้บการดแูลตดิตามอย่างระมัดระวังเพอืประโยชนข์องบรษัิท 

 นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ธบิายว่าบริษัทมีความเชอืมันในบรษัิทผูส้อบบัญช ี

และการปรับคา่บรกิารสอบบัญชเีกดิขนึเฉพาะเมอืปีทผ่ีานมาเท่านัน ในเรอืงนีไดม้กีารพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบัญชจํีานวนนี

เป็นอัตราทเีหมาะสมแลว้ 

เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามใดเพมิเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผูส้อบบัญช ี

และกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2558 - 2559 โดยไดแ้จง้เพิมเตมิก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบว่าใน

วาระการประชมุนเีป็นวาระปกตจิะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทมีาประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิปีระชุม ทปีระชุมมมีตอินุมัตแิต่งตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2558 - 2559 ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน ตามทคีณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน

เสยีง ดังนี 
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ผูถ้อืหุน้ทังหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

เห็นดว้ย  จํานวน 6,567,114,453 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ99.9633 

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 395,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0060 

งดออกเสยีง  จํานวน 2,010,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0305 

   

วาระท ี8 : เรอืงอนืๆ 

 ไมม่ ี

ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิมเตมิ  

น า ย ฤ ท ธิ ชั ย  ห ยิ บ เ จ ริ ญ พ ร  ผู ้ ถื อ หุ ้น  ถ า ม เ กี ย ว กั บ ค ว า มส า ม า ร ถ ใ น กา ร ผ ลิ ต ว่ า  1 ) 

ถา้รัฐบาลมแีผนสําหรับโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิมผลกําไรในเหล็กเสน้อย่างไร เพือชว่ยปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานของบริษัท 2) ใครคือคู่แข่งสําหรับเหล็กเสน้และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ในประเทศไทย 

และอะไรคอืจุดแข็งของบรษัิท และ 3) บรษัิทจะแกปั้ญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว 

 นางสา วว ภิ า  ส ุวณ ิชย  ์ผ ูถ้ อืห ุน้  ได อ้ า้ งถ งึ รายงาน ขอ งส ภาธ ุร ก จิตลาดท ุน ไทยร ่วมก ับ

สถาบันบัณฑติพัฒนบร ิหารศาสตร ์  ซงึบ ่งช ีวา่ด ัชนีความเชอืมันนักลงทุนต ิดลบเป็นเวลา 6 เด ือน และ 

ในขณะทีภาคการก่อสรา้งยังเป็นบวกแต่ภาคการผลติเหล็กติดลบ ขอใหบ้ริษัทชว่ยยนืยันขอ้มลูดังกล่าว 

ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสรา้งในเอเชยีมแีนวโนม้ดีขนึเป็นลําดับ และสําหรับอตุสาหกรรมเหล็ก 

ขนึกับความสามารถในการทํากําไรของอตุสาหกรรม และผลกระทบการนําเขา้เหล็กจากจนีทมีผีลต่อราคาเหล็กทัวโลก 

อย่างไรก็ตามประธานไดแ้สดงความหวังทเีป็นบวกต่อตลาดเหล็ก และชวี่าสถานะในระยะยาวของเหล็กน่าจะดขีึน

เนืองดว้ยเหล็กมคีวามจําเป็นตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

กรรมการผูจั้ดการใหญอ่ธบิายเพิมเตมิถงึระบบโครงสรา้งพืนฐานในประเทศไทย และ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ซงึคาดวา่จะมกีารพัฒนาในระบบเครอืขา่ยการคมนาคมต่างกันในแต่ละพืนทใีนแต่ละประเทศ  ขณะนีบางโครงการใน

ประเทศไทยมคีวามล่าชา้ อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็กควรจะเพิมขนึ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ใหค้วาม

มันใจวา่บรษัิทสามารถรองรับการผลติไดห้ากความตอ้งการสงูขนึ และไดเ้สรมิวา่ Tata Tiscon เป็นผูนํ้าสนิคา้เหล็กเสน้

ในประเทศไทย ไดรั้บการตอบรับทเีป็นบวกจากการสํารวจดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ ซงึเป็นผลจากคุณภาพของ

ผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร รวมทังการสนับสนุนดา้นการตลาดและทมีขาย  ทาทาสตลี (ประเทศไทย) มเีครอืข่ายการจัด

จําหน่ายทัวประเทศ มันใจไดว่้าสามารถส่งมอบสนิคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และจะมกีารปรับปรุงเครือข่ายนีใน

ประเทศเพอืนบา้นดว้ย ทมีงานลกูคา้สัมพันธนํ์าโดยผูบ้รหิารระดับสงูพรอ้มใหบ้ริการต่อลูกคา้  กรรมการผูจั้ดการกล่าว

ว่า คู่แข่งเหล็กเสน้ และ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก คือผูผ้ลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเฝ้าติดตาม

สถานการณ ์และทําการเทยีบเคยีงผลติภัณฑ ์เพอืใหค้วามมันใจในคณุภาพผลติภัณฑข์องบรษัิท ในสว่นของเหล็กลวด 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดเ้รยีนใหท้ราบถงึความคบืหนา้เรืองการต่อตา้นการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บอนสูงและ

เหล็กลวดคารบ์อนตํา การพรอ้มกับกล่าววา่บรษัิทเปิดรับฟังขอ้เสนอแนะ และขอ้แนะนํา เกยีวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ

ของบรษัิทเสมอ สําหรับการปรับปรุงต่อไป  
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