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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 15 ประจําปี 2559 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ห้องบอลรูม โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
เลขที� 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วนัศุกร์ที� 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. 

ผู้มาประชุม : 

คณะกรรมการ : 
1. นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ ประธานคณะจดัการ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
 พิจารณาผลตอบแทน 

2. นายมาริษ สมารัมภ์   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พจิารณาผลตอบแทน 

3. ผศ.รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ     
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายหตัถศกัดิ7 ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       
    กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

6. นายปิยชุ กุปต้า   กรรมการ และ คณะจดัการ 

7.  นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ และ คณะจดัการ 

8. นายราจีฟ มงักลั   กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ คณะจดัการ   

เลขานุการ :  

1. นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ เลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหาร : 

1. นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  

2. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก้า  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ7 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคล และบริหาร 

4. นายไพฑรูย์ เชื Eอสขุ  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

5. นายชยัเฉลิม บญุญานวุตัร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 
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6. นายพรชยั ตั Eงวรกลุชยั  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 

8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบุรี 

9. นายอมิท คนันา   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจ 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บดี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
  หมายเลขผู้สอบบญัชี 3440 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 

1. นายสรุพล ลิ Eมพานิช  ผู้จดัการส่วนอาวโุส – บญัชี 
   

เริ�มประชุม เวลา 14:00 น. 

นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นทกุท่านที�มาร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครังที� 15 ประจําปี 2559 และได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทั Eงที�มาด้วยตนเองและที�รับ
มอบฉันทะจํานวน 432 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั Eงสิ Eน 5,894,524,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั Eงหมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 จงึ
ขอเปิดการประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชุม  

ประธานได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัท ที�เข้าร่วมประชุม และได้ให้
เลขานกุารบริษัทชี Eแจงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบเกี�ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชุม เพื�อ
ความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื�อให้การบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี E มีข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�
เกี�ยวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในเอกสารที�ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ล่วงหน้า หน้าที� 31 – 34 ทั Eงเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษ   และมีวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชุม การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในเอกสารดงักล่าว ในหน้าที� 
35 - 38 ซึ�งได้สรุปให้ที�ประชุมรับทราบ  

 ประธานกรรมการจงึได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระดงัต่อไปนี E 
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วาระที� 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�  14 ประจาํปี 2558 เมื� อวันที�  31 
กรกฎาคม 2558 

 ประธานกรรมการเสนอให้ที�ประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครั Eงที� 14 ประจําปี 2558 เมื�อ
วนัที� 31 กรกฎาคม 2558 ซึ�งบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุฉบบัดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที� 1 ในหน้าที� 10 - 23 โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทกึไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที� 14 ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2558 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอบางประการ ซึ�งมีการชี Eแจงและสรุปได้ดงันี E 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้แก้ไขชื�อที�สะกดผิด โดยให้แก้จาก สมเกียรติ เป็น เสริมเกียรติ และ
ได้ยกประเด็นเรื�องการงดจ่ายเงินปันผลในวาระที� 4 ว่า บริษัทควรพิจารณาถึงกฎหมายหรือระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องนี E 

 ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ สําหรับข้อผิดพลาดในเอกสารโดยจะ
ได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป  จากนั Eนได้กล่าวเสริมว่าปีที�ผ่านมาเป็นอีกหนึ�งปีที�ยากที�สดุสําหรับอตุสาหกรรมเหล็กทั�วโลก 
แม้ว่า ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จะสามารถบริหารงานได้ดีภายใต้สถานการณ์เช่นนี E  อย่างไรก็ตาม บริษัทจําเป็นต้อง
คํานึงถงึธุรกิจในระยะยาวรวมทั Eงพิจารณาปัจจยัความท้าทายต่างๆที�เกี�ยวข้อง การจ่ายเงินปันผลจะขึ Eนอยู่กบั
ความสามารถของบริษัทใน การสร้างผลกําไรอย่างยั�งยืนและต่อเนื�อง  
 ผศ. รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ เรียนชี !แจงว่า นโยบายของบริษัทในเรื+องการจ่ายเงินปันผลซึ+งปรากฏ
ในหน้า 29 จากรายงานประจําปี ระบุว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไร
สทุธิจากงบการเงินรวม ตามข้อกฎหมาย บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้เมื+อไมมี่ผลขาดทนุสะสม  ขณะนี ! งบการเงินรวมของ
บริษัทยงัแสดงผลขาดทนุสะสม  พ.ต.อ. เสริมเกียรติ ยงัคงยืนยนัวา่ บริษัทควรตรวจสอบกบักระทรวงพาณิชย์ และเสนอ
ให้มีการประชมุเฉพาะในเรื+องนี ! 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น กล่าวถงึตวัอย่างของบริษัทที+สามารถจ่ายเงินปันผลได้แม้ว่าจะมีผลขาดทนุสะสม
ในงบการเงนิรวม และได้ขอให้บริษัทชี !แจงอย่างชดัเจน เนื+องจากมีบางบริษทัที+มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ  และยงัได้ขอให้ผู้สอบบญัชีช่วยดรูายละเอียดในประเด็นนี !ด้วย 

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษัทจะพิจารณาภาพรวมในระยะยาวเพื�อที�สร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจ ความ
คิดเห็นทั Eงหมด ของผู้ ถือหุ้น จะได้รับการพจิารณา อย่างแน่นอน 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบวา่ ใน
วาระการประชุมนี Eเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี E   
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ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 5,920,638,187 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน 5,919,163,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9783 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,280,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0216 

งดออกเสียง จํานวน 194,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนี Eมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ Eนจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม จํานวน 26,113,758 หุ้น 

วาระที� 2 : รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2558 - 2559 สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559 

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปีบญัชี 2558-2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 ให้ที�ประชมุรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจาก
คณะกรรมการที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558-2559 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558-2559 นําเสนอทั Eงในภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ซึ�งแสดงให้เห็นวา่เหล็กมีอปุทานส่วนเกินเป็นจํานวนสูงมากทั�วโลก เป็นผลให้การใช้เหล็กจากโรงงาน
ทั�วโลกลดลงมาอยู่ในระดบั 69.7%  หลายประเทศได้หนัไปทําการส่งออก ซึ�งสร้างแรงกดดนัต่อราคาเหล็ก ความต้องการ
เหล็กทั�วโลกลดลงเกือบ 3% ในช่วงปี 2558 เนื�องจากการชะลอตวัในประเทศจีน  มีเพียงในภมูิภาคอาเซียนและประเทศ
อนิเดีย ที�ยงัมีการบริโภคเหล็กในอตัราที�สูงขึ Eน 

การเติบโตของ GDP ในประเทศไทย ในปี 2558 อยู่ที�ประมาณ 2.8% ซึ�งมาจากการท่องเที�ยวและการลงทนุ
สาธารณะ ดชันีความเชื�อมั�นภาคอตุสาหกรรมในประเทศยงัคงลดลง การบริโภคเหล็กในประเทศได้ลดลงในรอบสองปีที�
ผ่านมา 

ในส่วนของการดําเนินงานในปีที�ผ่านมา บริษัท บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  และ บริษัท เหล็ก
ก่อสร้างสยาม จํากดั ประสบความสําเร็จไม่มีอตัราของเวลาที�สญูเสียอนัเนื�องมาจากการบาดเจ็บเป็นปีที� 4 และ 3 
ตามลําดบั  พนกังานจํานวน 93% มีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ�งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  โครงการเสริมปัญญากบั
ทาทาสตีล ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 222 โรงเรียน ใน 45 จงัหวดัทั�วประเทศ 

การส่งมอบสินค้าที�มีการเพิ�มคณุภาพและยกระดบัการให้บริการต่อลูกค้ายงัเพิ�มขึ Eนอย่างต่อเนื�อง บริษัทได้รับ
การรับรองเป็น สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และได้รับการคดัเลือกให้เป็น 
1  ใน 51 บริษัท ที�อยู่ในรายชื�อหุ้นยั�งยืน จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และด้วยการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษทัสามารถทํากําไรได้เป็นสองเท่าจากปีที�ผ่านมา EBITDA คิดเป็น 5.2% ของรายรับจากยอดขาย โดย
มีกําไรก่อนภาษีจํานวน 223 ล้านบาท กําไรสทุธิจํานวน 154 ล้านบาท 

ส่วนแนวโน้มสําหรับปี 2559-2560 นั Eน คาดการณ์วา่ประเทศจีนจะยงัคงมีการส่งออกอย่างรุนแรงและต่อเนื�อง 
รัฐบาลไทยได้เริ�มผลกัดนัการลงทุนในโครงสร้างพื Eนฐานในประเทศซึ�งจะมีผลต่อความต้องการใช้เหล็กก่อสร้าง  และใน
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นโยบายถดัไป บริษัทจะมุ่งเน้นไปที�กลุ่มค้าปลีกและการส่งออก  การเพิ�มสินค้าที�มีการเพิ�มคณุภาพ และการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื�อง 

ประธานกรรมการได้เชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษทั ซึ�งสรุปคําถามและคําตอบได้
ดงัต่อไปนี E 

1. นายสธีุร์ สหสัสะรังษี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเกี�ยวกบัส่วนแบง่ทางการตลาดของสินค้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย และราคาสินค้าจากประเทศจีนเมื�อเทียบกบัสินค้าที�ผลิตในประเทศไทย 

 
กรรมการผู้จดัการใหญ่เรียนวา่ส่วนแบง่การตลาดของเหล็กลวดจากประเทศจีนอยู่ที� 40-45% ซึ�งเป็นจํานวนที�

สงูมากและมีราคาที�ถกูกวา่สินค้าที�ผลิตในประเทศ โดยราคาเหล็กลวดจากประเทศจีนจะถูกกว่าเหล็กลวดภายใน
ภายในประเทศไทยประมาณ 30 – 60 เหรียญสหรัฐต่อตนั แต่ในกรณีของเหล็กเส้นนั Eน สถานการณ์ดีกว่ามาก บริษัทมี
ส่วนแบง่การตลาดมากกว่า 30% ในตลาดภายในประเทศ สินค้าจากประเทศจีนไมไ่ด้มีส่วนแบง่ในตลาดนี E  และยงัได้
เรียนเพิ�มเติมว่าข้อมลูส่วนแบง่การตลาดปรากฏในรายงานประจําปีหน้าที� 23 แล้ว 

 
ประธานกรรมการกล่าวเสริมวา่บริษัทได้มีการริเริ�มการสร้างงานใหม่ๆ เพื�อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั

ธุรกิจ รวมถึงการเพิ�มยอดขายผลิตภณัฑ์เหล็กตดัและดดัสําเร็จรูป การขยายตลาดในภมูิภาคและประเทศเพื�อนบ้าน การ
พฒันาเหล็กเส้นคณุภาพพิเศษ การกระจายเครือข่าย และการสร้างเครื�องหมายการค้า TATA TISCON ให้เข้มแข็งเป็นที�
รู้จกัมากขึ Eน ประธานกรรมการได้เน้นยํ Eาว่าบริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย เป็นหนึ�งในไม่กี�บริษทัในโลกที�มีผลการ
ดําเนินงานที�ดีขึ Eนในปีการเงิน 2558-2559 

 
2. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในปีที�ผ่านมา บริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทยมีการละเมิด

กฎหมายไทยใดๆ หรือไม่ และมีกรรมการท่านใดมีส่วนเกี�ยวข้องในกิจกรรมใดที�ผิดกฎหมายหรือไม่  ในฐานะที�บริษัทเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ กรรมการบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย 

 
กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวยืนยนัว่าบริษัท ทาทาสตีล ประเทศไทย ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศอย่าง

เคร่งครัด 

ประธานกรรมการกล่าวเสริมวา่ด้วยการมีระบบการกํากบัดูแลกิจการที�เหมาะสม จงึแน่ใจได้ว่า จะไม่มีการ
ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  

3.  พ.ต.อ. เสริมเกียรติ  บํารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามการทําแผนพลกิฟืEนบริษัท จะช่วยให้บริษัททําการ
จ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ ผู้ ถือหุ้นได้ยํ Eาให้มีการจดัประชุมนอกรอบ  และให้บริษัทขอความเห็นจากนกักฎหมายถงึวิธีการ
ล้างขาดทนุสะสม 

ประธานกรรมการกล่าวถงึรายงานกิจการของบริษทัตามที�กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้นําเสนอไปแล้วถึงเรื�อง
ราคาเหล็กที�ลดลงในปีที�ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทยงัมี EBITDA ที�สงูขึ Eน ประธานกรรมการได้ให้คํามั�นต่อที�ประชมุว่า
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บริษัทจะได้ทํางานอย่างเต็มที�ที�จะพลิกฟืEนสถานการณ์ของบริษัทให้อยู่ในฐานะที�จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ใน
อนาคตอนัใกล้  ในขณะที� หลายๆ บริษัทในธุรกิจเหล็กทั�วโลกต่างประสบปัญหาการล้มละลายในระยะเวลาที�ผ่านมา 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ
ประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นวาระเพื�อรับทราบ 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 ตามที�
คณะกรรมการเสนอ 

วาระที� 3 :  พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559 

ประธานกรรมการเสนอให้ที�ประชมุพิจารณางบการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 ซึ�ง
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั Eน ได้
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 - 2559 อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดงัมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558- 2559 ของบริษัท ซึ�งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี E 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย   

  

มีผู้ ถือหุ้นได้ตั Eงคําถาม พร้อมกบัมีข้อเสนอ  ประธานกรรมการได้ชี Eแจง ซึ�งสรุปได้ดงันี E 

1.  พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะ เนื�องจากบริษัทมีการส่งออกเพิ�มขึ Eน ดงันั Eนจึง
ควรที�จะเพิ�มยอดขายในประเทศเพื�อนบ้านด้วย 

 ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ และให้ความมั�นใจว่าบริษัทจะให้ความสําคญั
ในจุดนี E อีกทั Eงความคล่องตวัของโครงการพฒันาโครงสร้างพื Eนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย ส่งผลให้
ความต้องการเหล็กในประเทศมีแนวโน้มที�จะเพิ�มขึ Eนเช่นกัน 

2. นายศกัดิ7ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอให้มีการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีให้เร็วขึ Eน และ
มีการสอบถามเพิ�มเติม ดงันี E 

สินทรัพย์ 12,897 ล้านบาท 
หนี Eสิน 4,343 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 8,554 ล้านบาท 
รายได้ 16,872 ล้านบาท 
กําไรสทุธิ 154 ล้านบาท 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.02 ล้านบาท 
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• อ้างอิงจากรายงานประจําปีหน้า 67 ในส่วนของเงินลงทุนเผื�อขายคืออะไร 

• อ้างอิงจากรายงานประจําปีหน้า 69 ให้ช่วยอธิบายในส่วนของรายได้อื�น 

• ทําไมบริษัทจึงไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ เนื�องจากส่วนนี Eเป็นภาระค่าใช้จ่ายที�ทําให้
กําไรของบริษัทลดลง 

• ทําไมรายได้จากการขายจึงลดลง 

• โปรดอธิบายว่าทําไมมาตรฐานการบญัชีจึงมีหลายฉบบั 

• อยากทราบสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อย 

ผศ. รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ อธิบายแก่ผู้ ถือหุ้นว่าเป็นส่วนแบ่งการลงทุนเก่าใน G J Steel เป็น
มุลค่า 1 ล้านหุ้น เมื�อสิ Eนปีราคาตลาดจบลงที� 2.2 ล้านบาท นอกจากนี Eในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั Eนเป็น
ค่าใช้จ่ายตายตวัที�บริษัทมีความจําเป็นต้องจ่ายโดยไม่ได้คิดตามว่าผนัผวนของกําไร กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เสริมว่า 
คณะจดัการได้พยายามหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ตลอด ตามเท่าที�จะเป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของปีนี Eลดลงไปถึง 20 ล้านบาทเมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา 

กรรมการผู้จัดการใหญ่อ้างอิงถึงรายงานประจําปีหน้า 106 ในส่วนแยกย่อยของรายได้อื�น และได้อธิบาย
เพิ�มเติมว่าปริมาณของเมตริกตนัทั Eงหมดในปี 2558-59 นั Eนสูงกว่าในปี 2557-58 ถึงกระนั Eนรายได้รวมกลบัลดลง อนั
เป็นผลมาจากราคาในท้องตลาดปรับตวัลดลง กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนเพิ�มเติมถึงรายละเอียดสดัส่วนการถือ
ครองหุ้นในบริษัทย่อยว่าอยู่ในรายงานประจําปีหน้า 18 

ผศ. รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ เรียนเพิ�มเติมว่ามาตรฐานการบญัชีได้มีการเพิ�มเติมข้อมลูที�บริษัท
จดทะเบียนทุกบริษัทต้องปฏิบตัิตาม 

3. นาย สถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทที�ให้ข้อมลูสดัส่วนทางการเงินในรายงานประจําปี 
ถึงกระนั Eนก็อยากทราบว่าทําไมกําไรขั Eนต้นของงบการเงินเฉพาะกิจการจึงลดลง ในเมื�อ TSTH ได้รับรายได้ค่าบริการ
จากบริษัทย่อย จากรายงานประจําปีหน้า 69  

นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอสิระ ชี Eแจงว่า TSTH ซึ�งเป็นบริษัทแม่ได้ให้บริการแก่บริษัทย่อย ทางบริษัทแม่
จึงได้รายได้ค่าบริการในส่วนนี E ซึ�งเป็นเหตุผลที�เราใช้งบการเงินรวมในการดู รายได้ที�ได้จากบริษัทย่อย (ค่าบริการการ
จดัการ) ขึ Eนอยู่กบัสดัส่วนรายได้จากการขาย ในปีปัจจุบนัรายได้จากการขายนั Eนลดลง เป็นผลมาจากราคาในตลาด
เหล็กลดลง ซึ�งส่งผลให้กําไรขั Eนต้นติดลบ เพราะรายได้จากค่าบริการยังอยู่ในระดบัเดิม 

4. นาย เกียรติ สมุงคลธนกลุ ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายเพิ�มเติมในส่วนของที�ผู้ ถือหุ้นก่อนหน้าได้ถามไป ใน
รายงานประจําปี TSTH ได้คิดค่าบริการบริษัทย่อยเป็นจํานวน 1 ล้านบาทต่อเดือน แต่ถึงกระนั Eนบริษัทก็ยงัมีกําไรติด
ลบ อนันี Eเป็นผลมาจากการกู้ยืมที�เพิ�มขึ Eนหรือไม่ และในรายงานประจําปีหน้า 69 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื�นคืออะไร 
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           นายมาริษ สมารัมภ์ อธิบายแก่ผู้ ถือหุ้นว่าหากบริษัทย่อยขาดทนุ ทางบริษัทแม่จะไม่คิดค่าบริการตามสัดส่วน
ของการขาย เนื�องจากจะส่งผลให้ขาดทุนเพิ�มมากขึ Eน ในกรณีเช่นนี E TSTH จะคิดการบริการอยู่ที� 1 ล้านบาทต่อเดือน
แทน 

 ผศ. รวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กล่าวเพิ�มเติมว่า ณ ตอนนี Eวิธีการคํานวนค่าบริการการจดัการได้ถกูเปลี�ยนไปแล้ว 
โดยใช้วิธีการกําหนดค่าบริการแบบราคาต้นทุนบวกกําไร ซึ�งน่าจะลดปัญหาตรงนี Eไปได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื�นนั Eนมา
จากการขาดทุนจากการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

5. นายสมเกียรติ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความกงัวลต่อราคาตลาดหุ้น และขอให้คณะจดัการทําหน้าที�ให้ดีที�สุด 
ในการคงราคาตลาดที�ดีไว้ 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี 
2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการ
ประชุมนี Eเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุมีมตอินุมตัิงบการเงินประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี E 

ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,217,998,324  หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน  6,216,523,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9793%  
ไม่เห็นด้วย จํานวน        1,281,005  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0206%  
งดออกเสียง  จํานวน            194,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000%  

  
หมายเหตุ:   ในวาระนี Eมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ Eนจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชมุ จํานวน 297,360,137 หุ้น 

วาระที� 4 :  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 – 2559 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมผู้
ถือหุ้นสามญัประจําปี เป็นผู้พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกําไร และข้อ 46 ที�กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่
ทนุสํารองนี Eจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากนี E นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดไว้ว่า บริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลังจากหกัเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ�งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ    
ที�จะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ปัจจยัดงักล่าวประกอบด้วยผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที�ที�ต้องชําระหนี Eของบริษัทให้เสร็จสิ Eนตาม
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สญัญาการปรับโครงสร้างหนี E และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถงึปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการ
คํานึงถงึผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัสําคญั แต่ทั Eงนี E จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการ  และ/หรือที�ประชุม ผู้ ถือหุ้น 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจําปี 2558 - 2559 สิ Eนสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 
บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 154 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสะสมจํานวน (3,246) ล้านบาท ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงนิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 54 ล้านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 898 ล้านบาท 
คณะกรรมการจงึขอเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรสําหรับปี 2559 ไว้เป็นทนุสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 2.7 ล้านบาท สําหรับการจ่ายเงินปันผล หลงัจากพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินงาน
ของบริษทั งบการเงิน รวมถงึค่าใช้จ่ายที�จําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล 

 พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทตรวจสอบกบักระทรวงพาณิชย์ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้อง
จ่ายจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประธานกรรมการกล่าววา่ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง อย่างไรก็ตามการดําเนินการใดจะ
คํานึงถงึผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรร
กําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ว่า ในวาระการประชุมนี E เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุมีมติอนุมตัิงดการจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี E 

ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,217,998,324  หุ้น 
เห็นด้วย  จํานวน  6,216,513,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9792%  
ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,290,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0207%  
งดออกเสียง  จํานวน       194,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000%  

 
วาระที� 5 : พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการผู้ที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 15 ประจาํปี 2559       

ประธานกรรมการแจ้งให้ที�ประชุมทราบวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ�งกําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Eงในอตัราหนึ�งในสาม (หรือใกล้เคียง
กนักบัหนึ�งในสาม) ของจํานวนกรรมการทั Eงหมด โดยกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่ง
กรรมการอีกกไ็ด้ ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั Eงนี E มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้แก่ 
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1)  นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน  ประธานกรรมการ ประธานคณะจดัการ  
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
   พิจารณาผลตอบแทน 

2)  นายมาริษ สมารัมภ์    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ พจิารณาผลตอบแทน 

3)  นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
     และพิจารณาผลตอบแทน 

 ในการสรรหาบคุคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการนั Eน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 
ตามรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที� 3 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  พร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุฉบบันี E และมีความเห็นวา่กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Eง 3 คน ได้แก่ 1) นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท 
นเรนดรัน 2) นายมาริษ สมารัมภ์ และ 3) นายธราธร เปรมสนุทร เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุที�มีความเหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธรุกิจอื�นๆ ที�หลากหลาย มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที�
ในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอสิระและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนไม่มีประวตัิเกี�ยวกบัการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต และการทํารายการที�
อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Eงกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
ทั Eง 3 คน ได้แก่ 1) นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 2) นายมาริษ สมารัมภ์ และ 3) นายธราธร เปรมสนุทร กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยอื�นต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�ได้ผ่านการพิจารณากลั�นกรองของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวตัิของกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อ 
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที� 3   

 ประธานกรรมการได้เสนอให้ที�ประชมุลงมติเลือกตั Eงกรรมการเป็นรายบคุคล ทั Eงนี E เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้  ซึ�งที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักล่าว   

  น.ส. สภุาพร ภคสิริกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงการเลือกนายมาริษ สมารัมภ์ กลบัเข้ารับ
การดํารงตําแหน่ง ซึ�งอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจและการปฏิบตัิงาน เนื�องจากดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี   

  ประธานกรรมการกล่าวขอบคณุ และได้เรียนชี Eแจงว่า นายมาริษ สมารัมภ์ ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบว่ามี
คณุสมบตัิ ในการดํารงตําแหน่ง ดงันั Eนจงึสมควรได้รับการเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งต่อไป 

  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม กรรมการผู้จดัการใหญ่จงึได้ขอให้ที�ประชมุลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงตามข้อบงัคบัของบริษทั  ข้อ 18 (ข) เท่ากบัจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ทั Eงหมด ซึ�งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

  
 



หน้า 11 จาก 14 

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ โดยในระเบียบวาระการประชมุนี E เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี�ประชุม ที�ประชมุมีมติเลือกตั Eงกรรมการแทนกรรมการผู้ ที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที� 15 ประจําปี 2559 เป็นรายบคุคล และให้ดํารงตําแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี E 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 
 

ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,217,998,324 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน  6,215,661,224  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9653  
ไม่เห็นด้วย  จํานวน 2,157,100         หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0346  
งดออกเสียง  จํานวน 180,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 2. นายมาริษ สมารัมภ์  
     
ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,217,998,324 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน 6,216,524,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9791 
ไม่เห็นด้วย  จํานวน       1,293,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0208  
งดออกเสียง  จํานวน 180,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 3. นายธราธร เปรมสุนทร 
     
ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,217,998,324 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน 6,215,658,224  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9652  
ไม่เห็นด้วย  จํานวน 2,160,100  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0347  
งดออกเสียง  จํานวน         180,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000  

วาระที� 6 :  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559-2560 

ประธานกรรมการแจ้งให้ที�ประชุมทราบวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 25 ซึ�งกําหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ใน
อตัราเท่ากบัปีที�ผ่านมา โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนประจําและเบี Eยประชมุที�จ่ายให้เฉพาะครั Eงที�กรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงั
รายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 7 และตารางด้านล่าง 
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  ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม 

  (บาทต่อปี) (บาทต่อครั Eง) 
คณะกรรมการบริษทั 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 
คณะจดัการ ประธาน 0 15,750 

 กรรมการ 0 10,500 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา ประธาน 150,500 15,750 

และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ 75,000 10,500 
    

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 - 2560 โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า 
ในวาระการประชุมนี Eจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Eงหมด
ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 - 2560 ตามที�
คณะกรรมการเสนอจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอื�น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั Eงหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดงันี E (ทั Eงนี E เนื�องจากวาระนี Eเป็นวาระค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริษัทที�เป็นผู้ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจงึของดออกเสียง)  

ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,217,998,324 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน 6,215,300,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9566 
ไม่เห็นด้วย  จํานวน         1,294,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0208 
งดออกเสียง  จํานวน      1,404,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0225 
   

วาระที� 7: พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 - 2560 

นายมาริษ สมารัมภ์  ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 40 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี เป็นผู้ พิจารณา แต่งตั Eงผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตั Eงผู้สอบบญัชีจะแต่งตั Eงผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้ ทั Eงนี E มีเงื�อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าบริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที�ลงลายมือ
ชื�อรับรองงบการเงินทกุ 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื�นในสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้  
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คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นแต่งตั Eง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3440) หรือ นายมนญู มนสูขุ (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที� 4292) หรือ นาย ชพูงษ์ สรุชตูิกาล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4325) หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ (ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที� 4800) แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2559 - 2560 ทั Eงนี E นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บดี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3440) เป็น ผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงิน
ของบริษทัมาตั Eงแต่ปี 2555 - 2556  

 นอกจากนี E คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2559 - 2560 เป็นจํานวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ�งเป็นอตัราที�เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 - 2559  โดยมี
รายละเอียดค่าสอบบญัชี ดงัปรากฏในตารางด้านล่าง ดงันี E 

ค่าสอบบัญชี ปี 2559-2560  
(ปีที�เสนอ) 

ปี 2558-2559 
(ปีที�ผ่านมา) 

บริษัท 2,250,000 บาท 2,250,000 บาท 
บริษัทย่อย (3 บริษัท) 1,958,000 บาท 1,958,000 บาท 

  
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบญัชีดงักล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื�นๆ ด้วยหรือไม่ 

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเรียนว่าค่าใช้จ่ายอื�นๆ ไม่รวมอยู่ในค่าสอบบญัชีดงักล่าว 
ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้เกี�ยวข้องกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร มีงานบางรายการจะต้องทําเพิ�มเติม
เพื�อให้การสอบบญัชีเสร็จสมบรูณ์ 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้คําแนะนําเรื�องการลดจํานวนชั�วโมงการทํางานของผู้สอบบญัชี  
หากจํานวนชั�วโมงที�ผู้สอบบญัชีใช้มีจํานวนลดลง ค่าสอบบญัชีควรจะลดลงด้วยและยงัได้แนะนําให้วางระบบการ
ตรวจสอบภายในให้เข้มงวด และจดัการอบรมให้กบัฝ่ายการเงินซึ�งอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื�องนี E  

 นายมาริษ สมารัมภ์ ได้อธิบายว่า มาตรฐานทางบญัชีที�ระบใุนรายงานประจําปีมีเป็นจํานวนมาก ซึ�งผู้สอบบญัชี
จะต้องตรวจสอบและมั�นใจวา่บริษัทปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และในปีหน้าจะมีการประกาศมาตรฐานทางบญัชีฉบบัใหม่
เพิ�มเติม ซึ�งต้องใช้ผู้สอบบญัชีที�มีคณุสมบติั ความรู้ความสามารถในเชิงลกึที�จะทําให้มั�นใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
อย่างเหมาะสม 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดเพิ�มเติม ประธานกรรมการจงึเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั Eงผู้สอบบญัชี 
และกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559 - 2560 โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่าใน
วาระการประชุมนี Eเป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี�ประชุม ที�ประชมุมีมตอินุมตัิแต่งตั Eงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559 - 2560 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดงันี E 

ผู้ ถือหุ้นทั Eงหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,217,998,324 หุ้น  
เห็นด้วย  จํานวน 6,216,520,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9793 
ไม่เห็นด้วย  จํานวน 1,283,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0206 
งดออกเสียง  จํานวน 194,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
   

วาระที� 8 : เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 นายศกัดิ7ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเรื�องการส่งแผ่นซีดีรอมให้ผู้ ถือหุ้น  เป็นวิทยาการที�ล้าสมยั ขอให้
บริษัทตรวจสอบกบัทาง สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC)  ในการที�จะเปลี�ยนจากแผ่นซีดีรอม 
เป็น flash drive 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที�บริษัทจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เร็วขึ Eน และได้ขอให้บริษัท
เปิดเผยข้อมลูเพิ�มเติม เช่น อตัราหมนุเวียนของสินค้าคงคลงั และ Forward P/E ratio ในรายงานประจําปี 

นายเทียนชยั  วงศ์นวภรณ์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทจดัพาผู้ ถือหุ้นไปเยี�ยมชมโรงงานด้วย 
  
 เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่มีเรื�องอื�นใดที�จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือ
หุ้นที�ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื�องต่างๆด้วยดีในครั Eงนี E  

 อนึ�ง หลงัจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติม โดยสามารถสรุปจํานวนผู้
ถือหุ้นที�มาประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั Eงนี E ทั Eงที�มาด้วยตนเองและที�รับมอบฉันทะจํานวนทั Eงสิ Eน 547 ราย  นบัรวมจํานวนหุ้น
ได้ทั Eงสิ Eน 6,217,998,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Eงหมดของบริษัท จํานวน 
8,421,540,848 หุ้น 

 
ปิดประชมุเวลา 18:00 น.  

 

 
นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรัน) 

ประธานที�ประชุม 

  


