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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครังท ี16 ประจาํปี 2560 

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสก ีกรุงเทพฯ 

เลขที 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 

วนัศกุร์ที 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. 

ผู้มาประชุม : 

คณะกรรมการ : 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ ประธานคณะจดัการ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 

 พจิารณาผลตอบแทน 

2. นายมาริษ สมารมัภ ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ     

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

4. นายหตัถศกัด ิณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       

    กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

6. นายปิยุช กปุต้า   กรรมการ และ คณะจดัการ 

7.  นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ และ คณะจดัการ 

8. นายราจฟี มงักลั   กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ คณะจดัการ   

เลขานุการ :  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท 

ผู้บรหิาร : 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลิต  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ต ี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงิน 

3. นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัด ิ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

4. นายไพฑูรย์ เชอืสขุ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

5. นายชยัเฉลมิ บุญญานุวตัร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 
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6. นายพรชยั ตงัวรกลุชยั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบุรี 

8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบุรี 

9. นายอมิท คนันา   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการลงทนุและความเป็นเลศิ 

    ทางธุรกจิ 

ผู้สอบบัญชขีองบริษทั 

1. นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บด ี บริษัท ดีลอยท์ ท ู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญช ีจาํกดั 

2. นายชพูงษ์ สรุชตูิกาล        บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญช ีจาํกดั 

3. นางสาวศิริพร แก้วศรีเมธีกลุ       บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

4. นายธนกร วฒันกลุเจริญ         บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

   

ผู้ เข้าร่วมประชุม : 

1. นายสรุพล ลมิพานิช  ผู้จดัการสว่นอาวโุส – บัญช ี

   

เริมประชุม เวลา 13:30 น. 

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นทุกท่านและคณะกรรมการที           

มา     ร่วมประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ครังที 16 ประจําปี 2560 และได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชมุทังทีมา           

ด้วยตนเองและทีรับมอบฉันทะจํานวน 466 คน นับรวมจํานวนหุ้ นได้ทังสิน 6,471,742,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 

ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับ      

ของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชมุเพอืพจิารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชมุ  

ประธานกรรมการได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชขีองบริษัท และเลขานุการบริษัท ทีเข้าร่วมประชุม 

และได้ให้เลขานุการบริษัทชีแจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้ นได้รับทราบเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ        

การประชมุเพอืความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพือให้การบนัทึกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทีประชมุทราบว่าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในวันนี มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะ   

ทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ดังรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารทีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ

ล่วงหน้า ในเอกสารภาษาไทยหน้า 31-34 และมีวิ ธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม                

การนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารดงักลา่ว ในเอกสารภาษาไทย

หน้า 35 – 38  
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 ประธานกรรมการจึงได้ดาํเนินการประชมุตามลาํดบัวาระดงัต่อไปน ี

วาระที 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 15 ประจาํปี 2559 เมือวันที 22 

กรกฎาคม 2559 

 ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครังที 15 ประจําปี 2559        

เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2559 ซึงบริษัทได้สง่สาํเนารายงานการประชมุฉบับดงักลา่วให้ผู้ถอืหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อมกับ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุลาํดับที 1 ในหน้าที 10-23 โดย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 15 ประจําปี 2559 เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2559 

 ประธานกรรมการทําการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเป็นวาระปกติ 

จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลา่วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก          

ของผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี   

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,472,539,651 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน 6,472,464,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เหน็ด้วย จํานวน            65,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0010 

งดออกเสยีง จํานวน            10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0002 

 หมายเหตุ:   ในขณะทีทีประชมุกําลงัพิจารณาวาระนี  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริมเปิดประชุม 

จํานวน 797,417 หุ้น 

วาระที 2 : รับทราบรายงานกิจการประจาํปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้ จัดใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดําเนินงาน       

ของบริษัทและพฒันาการทีสาํคญัในรอบปีการเงิน สินสดุวันที 31 มีนาคม 2560 ให้ทีประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียด

ตามสารจากคณะกรรมการทีปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2559-2560 ซึงได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ

แล้ว  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สินสดุวันที 31 มีนาคม 2560 

นําเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทยและบรรยายเป็นภาษาองักฤษ ซึงในปี 2559 ปริมาณการใช้เหล็กทัวโลกกระเตือง

ขึนเล็กน้อยจาก 1,500 ล้านตันเป็น 1,515 ล้านตัน เทียบกับปริมาณการใช้เหล็กทีลดลงในช่วง 2 ปีทีผ่านมา            

อยา่งไรก็ตาม กาํลงัการผลติในอตุสาหกรรมเหลก็ยงัคงสงูอยู่ เมือเทียบกบัการใช้กําลงัการผลติเหล็กในปี 2559 ทีมีเพียง  

68% และเมือเทียบกบัอตัราการขยายตวัของ GDP โดยเฉลยีในช่วง 3-3.5% จากทัวโลก ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ยงัคงมีอตัราการเติบโตของ GDP ที 5% โดยภาคการก่อสร้างมีอิทธิพลต่ออตุสาหกรรมเหลก็ในภูมิภาคอาเซียน  
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GDP ของประเทศไทยสะท้อนถงึอตัราการเติบโตทีดีถึงกว่า 3% ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา โดยคาดการณ์ว่า GDP 

ในปี 2560 มีแนวโน้มว่าจะเติบโตอยู่ทีประมาณ 3%-3.5% ดชันีความเชอืมนัอตุสาหกรรมยงัคงยงัคงไม่ปรับเพิมขึนมาก

นัก การลงทุนภาครัฐและภาคการท่องเทียวมีส่วนช่วยในการเติบโตของ GDP ในประเทศ กรรมการผู้ จัดการใหญ่           

รายงานวา่ปริมาณการบริโภคเหลก็ในประเทศได้ปรับตวัดขีึนในปี 2559 และคาดว่าจะฟืนตวัขึนเลก็น้อย 

ในระหวา่งปี 2559-2560 บริษัทมีอตัราการเกิดอบุตัิเหตบุาดเจ็บถึงขนัหยดุงานเท่ากับศูนย์ โรงงานของบริษัท

สองแห่ง ได้แก่ NTS และ SCSC ประสบความสาํเร็จจากการไม่มีอตัราการเกิดอบุตัิเหตบุาดเจ็บถึงขนัหยดุงานเป็นปีที 5 

และ 4 ปี ตามลาํดบั พนกังานของบริษัททุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพอืสงัคมอยา่งน้อยหนึงกจิกรรมในรอบปี 

ในด้านผลการดําเนินงาน  ปริมาณการขายเพิมขึน 10% และรายได้เพิมขึนเกือบ 18% ในระหว่างปี                

สงินีสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการด้านการเงินทีดีขนึ  กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานความคืบหน้าเกียวกับสถานการณ์

ของโครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ในระหว่างปี บริษัท  ได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จมากมาย ได้แก่ รางวัล

อตุสาหกรรมดีเดน่ ประเภทการบริหารความปลอดภัยมอบให้แก่ SCSC รางวลั Green Star Award มอบให้แก่ SCSC 

และรางวลั Thailand ICT Excellence Award 2017 ประเภทการสอืสาร  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่รายงานเพิมเติมถึงการคาดการณ์ในปี 2561 ว่าตามทีรัฐบาลได้ประกาศแผนการ

พฒันาการก่อสร้างพืนฐานเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึงจะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้

ผลติภณัฑ์ทีเกียวกับการก่อสร้างในประเทศไทย ในช่วงเกือบ 9 เดือนทีผ่านมา ความต้องการใช้เหล็กในประเทศของจีน   

มีการปรับตวัดขีึนอย่างเห็นได้ชดั สง่ผลตอ่การสง่ออกเหลก็จากประเทศจีนลดลง อยา่งไรก็ตาม ได้ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ

ปรับตวัสงูขนึเช่นกนั 

คําถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทังคําอธิบายในประเดน็ตา่งๆ สามารถสรุปได้ดงัต่อไปน ี

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชืนชมผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และได้สอบถามถึงรายรับจากการขายทีเพิมขึนราว 18% และต้นทุนการขายทีเพิมขึน 12% แต่ทําไมจึงมีการ

เพิมขึนของต้นทุนขาย ผู้ถอืหุ้นต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายอนืๆ อีก 537 ล้านบาทมาจากสาเหตอุะไร  

กรรมการผู้จดัการใหญ่อธิบายว่าคา่ใช้จา่ยอนืๆ จํานวน 537 ล้านบาท มาจากการด้อยค่าจากสนิทรัพย์ MBF 

และอปุกรณ์ทีมาด้วยกัน สว่นต้นทุนขายทีเพิมขึนเนืองมาจากปริมาณการผลติและการดาํเนินงานในชว่ง on-peak  

2. นายวิทิน ชตุปิาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตงัข้อซกัถามว่าบริษัทใช้อะไรเป็นวตัถดุบิประเภทใดในการ

ผลติ ผู้ถอืหุ้นขอให้คณะกรรมการอธิบายเพมิเตมิในเรืองของการหยดุการดําเนินงานของ MBF และถามเพิมเติมเกียวกบั

ราคาขายเฉลยีในระหว่างปี และต้นทุนค่าใช้จ่ายของกระแสไฟในสว่นการผลติช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ชีแจงว่า บริษัทดําเนินการผลิตโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า โดยใช้เศษเหล็กเป็นวตัถุดิบ      

โดยเศษเหลก็ทีใช้คดิเป็นประมาณ 70% ของต้นทนุทังหมด เตาอบเหลก็แท่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลงิ ส่วนวตัถดุบิที

ใช้ใน MBF ได้แก่ แร่เหล็กและถ่านโค้ก เมือครังทีบริษัทเริมดําเนินการผลติในปี 2552 ราคาของแร่เหล็กและถ่านโค้ก     
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ได้เพมิสงูขึนเป็นอย่างมาก สง่ผลทําให้การผลิตโดย MBF ไม่สามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิงการที

ประเทศไทยไม่มแีหลง่แร่เหลก็และถา่นโค้ก ในทีสดุ บริษัทจงึหยดุการผลติด้วย MBF ในปี 2554 ในขณะนบีริษัทกําลงัอยู่

ระหว่างการเจรจากบัผู้ ซือทีมีศกัยภาพ เพือจะจาํหน่ายสนิทรัพย์ทีเกยีวข้องกบั MBF complex ต่อไป 

ราคาขายเฉลยีในปีทีผา่นมาอยู่ทีประมาณ 15,000 บาท/ตัน ในสว่นของต้นทุนด้านพลงังาน ทางรัฐบาลได้มี

การรณรงค์ให้บริษัททีมีการใช้ปริมาณพลงังานในการผลติสงู ให้ทําการผลติในช่วงกลางคืน ราคาค่าพลงังานไฟฟ้าทีใช้

ในการผลติในช่วงกลางคืน และวันหยดุสดุสปัดาห์นันถกูกว่าเวลาทําการปกติถึง 30% บริษัทจึงเลือกทีจะผลิตในเวลา

กลางคืนและวนัหยดุสดุสปัดาห์ เพือช่วยในการประหยดัค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน หากในช่วงทีปริมาณความต้องการใช้

เหลก็เพิมสงูขนึ บวกกบัราคาเหลก็แท่งของโลกทีสงูขนึ ทางบริษัทก็จะพิจารณาดาํเนินการผลติในช่วงกลางวนัด้วย 

3. นายภาษรรณ พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตงัข้อซกัถามเรืองการบันทึกรายงานการประชมุว่า

คําถามทไีด้ถามในการประชุมสามญัประจําปีครังก่อน ไม่ได้รับการบนัทึกอยา่งถกูต้อง และผู้ถือหุ้นได้อ้างถึงการชําระเงิน

ทีเกยีวข้องกบัคดทีางกฎหมายของผู้บริหารของบริษัท และถามถึงมมุมองของคณะกรรมการในเรืองเดียวกัน นอกจากนี   

ผู้ถอืหุ้นได้กลา่วเพมิเตมิอีกว่า บริษัทได้จ่ายค่าปรับเล็กน้อยในการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกียวกับการประกนัสงัคม      

ผู้ถอืหุ้นกลา่ววา่ข้อมูลทีกลา่วถงึมีวตัถปุระสงค์เพือให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินงานของบริษัท 

 ประธานได้กลา่วขอบคุณท่านผู้ถือหุ้ นทีได้หยิบยกประเด็นนีขึนมาพร้อมข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงทีว่าในการ

ประชุมนีเปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถตงัคาํถาม และหยบิยกประเด็นต่างๆ ขึนมาได้เป็นข้อพิสจูน์อย่างดีว่าบริษัท

มีความโปร่งใสในการให้ชีแจงข้อมูล ตามทีคณะกรรมการได้ชีแจงไว้ตังแต่ปีทีแล้วว่ากรรมการได้ทําตามกฏหมายของ

ประเทศทุกประการ และได้ดําเนินการตามคําตัดสินของศาล และได้นําเสนอข้อมูลสาํคัญทีเพียงพอต่อผู้ถือหุ้ นแล้ว       

ในสว่นของการชําระเงินเงินนัน เป็นไปตามคําแนะนําของศาลเพือช่วยดูแลค่าใช้จ่ายบางอย่าง ซึงบริษัทได้ดําเนินการ

เรียบร้อยแล้วภายใต้คําแนะนําของศาล โดยทีไม่มีความจําเป็นทีจะต้องลงไปในรายละเอียดเนืองจากคดีตกลงกันได้และ

จบไปตามคําตดัสนิของศาลแล้ว 

 จากนันผู้ถอืหุ้นขอให้นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคําถาม นายมาริษชีแจงว่า

บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบตา่งๆ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และชีแจงว่าฝ่ายจดัการของบริษัทได้ปฏิบ ัติตามหลกัเกณฑ์

ในการจดัการกบัสงิทีจําเป็นต่างๆ เพอืให้บริษัทสามารถดําเนินกจิการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ทปีระชมุผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกจิการ

ประจาํปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 โดยไม่มีการลงคะแนนเสยีง เนืองจากเป็นวาระเพอืรับทราบ 

มตทิีประชุม ทปีระชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ตามทีคณะกรรมการเสนอ 
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วาระที 3 :  พิจารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 

ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชมุพิจารณางบการเงินประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท        

ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนัน ได้แสดงฐานะ     

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ ดงัมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจําปี 2559- 2560 ของบริษัท ซึงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษทัยอ่ย   

  

 มีผู้ถือหุ้นได้ตงัคําถาม พร้อมกบัมีข้อเสนอ  ประธานกรรมการได้ชีแจง ซึงสรุปได้ดงันี 

1. นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอ้างอิงถึงรายงานผู้สอบบัญชีหน้า 69 ในรายงาน

ประจําปีภาษาไทย ย่อหน้าที 2 เทียบกบัหน้า 68 ในภาษาองักฤษ ย่อหน้าที 4 การเขียนรายงานซึงใช้คําทีไม่ชดัเจน     

อาจทําให้เข้าใจความหมายทีผดิไป  จึงขอให้มีการระบุข้อความทีให้ความชดัเจนมากกว่านี 

2. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอย้อนกลบัไปถามเกียวเนืองกบัวาระที 2 ทีว่า  

ประเทศจีนลดกําลงัการผลติซึงกระตุ้นให้ราคาเหล็กสงูขึน อีกทังต้นทุนเศษเหล็กทีคิดเป็นกว่า 70% ของต้นทุนการ

ผลติทังหมดนัน  ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งเพิมเติมได้รับข้อมูลจากในข่าวเรือง Mega Project ของรัฐบาล จะทําให้เพิมความ

ต้องการในการใช้เหล็กหรือไม่ บริษัทจะสามารถแข่งขันกับผู้ ซือเศษเหล็กรายอืนได้อย่างไร จากนันผู้ ถือหุ้ น                

ได้            อ้างถึงวาระที 3 ขอให้กรรมการชีแจงเพิมเติมเกียวกบัภาระผกูพนัของบริษัท   

กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุท่านผู้ถือหุ้ นสําหรับคําถามและข้อเสนอแนะ พร้อมกล่าวตอบว่า Mega 

Project ในประเทศไทยกําลงัดําเนินไปได้ด้วยด ีสง่ผลให้ความต้องการใช้เหล็กเพิมขึน สืบเนืองจาก ในประเทศไทยจะ

ผลติเหลก็ด้วยการใช้เศษเหลก็ภายในประเทศ ซึงหมายถึงความต้องการใช้เศษเหล็กทีสงูขึนตามเช่นกนั บริษัทจึงต้อง

มันใจว่าราคาซือเศษเหล็กทีบริษัทซือจะไม่สูงไปกว่าราคาทีคู่แข่งซือ ราคาเศษเหล็กอาจมีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา แต่ตราบใดทีบริษัทสามารถปรับราคาสินค้าสาํเร็จรูปตามได้ ก็จะไม่สง่ผลต่อบริษัท บริษัทริเริมโครงการ 

“แผนงานสร้างความเป็ นเลิศทางด้านจัดหา” เพือทําให้การจัดการต้นทุนเศษเหล็กของบริษัทมีประสิท ธิภ าพ        

ในช่วง 2 ปีทีผา่นมา บริษัทได้พฒันาการใช้เศษเหล็กเกรดต่างๆ กัน เพือเป็นทางเลือกในการปรับปรุงต้นทุนการผลติ 

อีกทัง บริษัทยงัได้บริหารจดัการให้โรงงานมีความยืดหยุ่นเพียงพอ ในกรณีทีราคาเศษเหลก็เพิมขึนสงูมากและบริษัท

สินทรัพย์ 12,937 ล้านบาท 

หนีสิน   4,172 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   8,765 ล้านบาท 

รายได้ 19,755 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ      214 ล้านบาท 

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน     0.03 ล้านบาท 
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สามารถจัดหาเหล็กแท่งทีมีราคาถูกกว่าได้ กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นเพียงพอทีจะปรับมาใช้เหล็กแท่งใน       

การผลิตแทน โดยรวมแล้ว บริษัทใช้แนวทาง Value in Use เพือพิจารณาว่าบริษัทจะสามารถลดราคาเศษเหล็กและ

เหลก็แท่งได้อย่างไร 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอให้นายสรุพล ลมิพานิช ผู้จดัการสว่นอาวุโส – บัญชี อธิบายในส่วนของภาระผูกพนั

ของบริษัท โดยชีแจงว่าภาระผกูพนัดงักลา่วเกิดขนึในปี 2550-2551 ซึงตามข้อกําหนดของกรมสรรพากร บริษัทต้องชําระ

ค่าภาษีเงินได้นิตบุิคคลในรอบครึงปี โดยคํานวณจากประมาณการกําไรสทุธิของทงัปี โดยจะมีค่าปรับหากกําไรสทุธิต่อปี

ทีเกิดขึนจริงสงูเกินกว่าทีประมาณการ 25% บริษัทชําระภาษีรายได้ครึงปีไว้โดยใช้ประมาณรายได้ของบริษัททีมีใน     

ช่วงกลางปี แตใ่นชว่งครึงหลงัของปีงบการเงิน สภาวะของตลาดมีการเปลียนแปลงดีขึนอย่างมีนัยสาํคัญ ส่งผลให้กําไร

สทุธิของบริษัททังปีดีขึนกว่าประมาณการไว้ และสูงกว่าเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด แต่บริษัทเชือว่าจะสามารถชีแจง

เหตผุลของผลต่างดังกล่าวได้ และไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิม ทังนี กรณีดงักลา่วได้รับการพิจารณาและ       

ให้ความเห็นโดยทีปรึกษากฎหมายของบริษัทด้วย 

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี  

สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 โดยได้แจ้งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี    

เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีประชุม ทปีระชมุมีมติอนมุัตงิบการเงินประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้ นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน ี

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,475,554,337  หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน  6,470,920,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9284%  

ไม่เหน็ด้วย จํานวน            215,500  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0033%  

งดออกเสยีง  จํานวน         4,418,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0682%  

  

 หมายเหตุ:   ในขณะทีทีประชมุกําลงัพิจารณาวาระนี  มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริมเปิดประชุม 

จํานวน 3,014,686 หุ้น 

วาระที 4 :  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2559–2560 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึงกาํหนดให้ทีประชุม   

ผู้ถอืหุ้นสามัญประจาํปีเป็นผู้พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกําไร และข้อ 46 ทีกาํหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

สว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทนุสาํรองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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 นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กาํหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัรา

ไม่เกนิร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ    

ทีจะไม่ทําให้มีผลกระท บต่อการดําเนินงานปก ติของบ ริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้ วย                       

ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าทีทีต้องชําระหนีของบริษัทให้เสร็จสิน

ตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนี และสัญญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีเ กียวข้องกับการบริหารงานของบริษัท       

โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลกัสําคญั แต่ทังนี จะต้องได้รับความเห็นชอบและ      

การอนมุัตจิากคณะกรรมการและ/หรือทีประชมุผู้ถอืหุ้น 

ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจําปี 2559-2560 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 214 

ล้านบาท และมีผลขาดทนุสะสมจํานวน (3,035) ล้านบาท ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจาํนวน 528 ล้านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,427 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้    

ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับปี 2560 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 26.39       

ล้านบาท สาํหรับการจา่ยเงินปันผล หลงัจากพจิารณาปัจจยัตา่ง ๆ ซึงเกียวเนืองกบัการดาํเนินงานของบริษัท งบการเงิน 

รวมถึงคา่ใช้จา่ยทีจําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล 

 

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและตงัข้อสอบถาม ดงันี 

 

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเห็นด้วยกับวาระนี อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้ น          

มีประเด็นทีขอหยิบยกขึนมาว่า TSTH ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว บริษัทมีแผนการอย่างไรในการจัดการกับ      

ผลขาดทุนสะสม เพราะหากสามารถทําได้ จะช่วยทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม

กรรมการว่ามีข้อชแีนะในเรืองนีอย่างไร 

 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุท่านผู้ถือหุ้นสาํหรับข้อเสนอแนะดงักลา่ว บริษัทตระหนักและเข้าใจเป็น

อยา่งดีและซาบซึงในความห่วงใยในเรืองทีบริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้ได้ แม้ว่านโยบายของบริษัทจะพิจารณาที     

งบการเงินรวมเป็นหลกั แต่สงิทีคณะกรรมการพิจารณาจะขึนอยูก่บัสภาพธุรกิจและความต้องการในอนาคต กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ชแีจงวา่การงดจ่ายเงินปันผลไม่ได้เกิดจากการปฏิบติัตามนโยบาย แต่เกิดจากการพิจารณาเงือนไขสภาพ

ของสภาพธุรกิจมากกว่า กรรมการผู้ จดัการใหญ่มีความยินดีทีจะรายงานว่าบริษัทสามารถลดหนีระยะยาวได้สาํเร็จ      

ซึงเป็นการลดภาระออกจากระบบของบริษัท อย่างไรก็ตาม สภาพของตลาดเหลก็ยงัคงผนัผวน หากแผนการก่อสร้าง

โครงสร้างพนืฐานของรัฐบาลยงัดาํเนินต่อไป ผลประกอบการของบริษัทกจ็ะดขีึนเชน่กนั 

 

 นายมาริษ สมารมัภ์ กรรมการอิสระ กลา่วเสริมว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นหัวข้อสาํคญัทีสดุทีคณะกรรมการได้

ปรึกษาหารือกนัในการประชมุคณะกรรมการบริษทั  

 

2.  นายศักดิ ชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หาก TSTH มีการจ่ายปันผล          

จะพิจารณาจ่ายจากงบการเงินรวมหรือไม่ 
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 กรรมการผู้ จัดการใหญ่อธิบายว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัท พิจารณาจากกําไรจาก        

งบการเงินรวม และตอบคําถามดงักลา่วว่า การจ่ายกําไรหรือเงินปันผลจ่ายขึนอยู่ก ับกําไรของงบการเงินรวม ไม่ใช่จาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึงเป็นนโยบายทีบริษัทใช้มาหลายปีแล้ว 

 

3. นายสมชยั สชุาตเิจริญยิง ผู้ถอืหุ้ นรับมอบฉันทะ กลา่วแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการทีอทิุศตน

ทํางานจนทําให้บริษัทมีกําไรทีเพิมขึน จากนันผู้ถือหุ้นกลา่วว่าความคาดหวังของผู้ถือหุ้ นทุกท่านคือการได้เงินปันผล 

ดงันัน จึงขอให้คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารร่วมแบ่งปันกลยุทธ์หรือความคิดเห็นต่อครึงปีหลงัของปี 2560 จนถึง    

ครึงปีแรกของปี 2561 หากประเทศจีนกลบัมาอีกครังและทําการทุ่มตลาดอีก จะสง่ผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และ        

ในแง่ของความต้องการใช้เหลก็ของโลก จะมีการขยายตวัหรือไม่ 

 

 ประธานกรรมการชีแจงว่าในเรืองของการจา่ยปันผล ทงักรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอิสระได้อธิบาย

ให้ท่านผู้ถอืหุ้นทราบแล้ว ความตงัใจของบริษัทอยา่งชดัเจนคือการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้ น บริษัทได้ผ่านช่วงเวลาที  

ท้าทายแล้ว โดยในช่วง 2 ปีทีผา่นมา บริษัทเหลก็สว่นใหญ่ในโลกไม่สามารถทํากําไร แตบ่ริษัทกลบัสามารถสร้างกาํไรได้     

ทังนี ประธานได้กล่าวยกย่องชมเชยแก่คณะผู้บริหารในความพยามยามและทุ่มเทในครังนี ทังนี บริษัทยังคงมีงาน          

อีกมากทีจะต้องทํา สาํหรับตลาดโลก มีความกังวลเกียวกับประเทศจีน แต่จากการสงัเกตุในรอบ12 เดือนทีผ่านมานัน

เศรษฐกจิของจีนกระเตืองขึนมาเลก็น้อยมากกว่าทีได้คาดการณ์ไว้ แตก่ารสง่ออกของจีนลดลง ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

ปริมาณการใช้เหล็กของจีนเพิมขึน 9% ในขณะทีกําลงัการผลิตเหล็กเพิมขึนเพียง 4% ณ ปัจจุบ ัน การส่งออกจากจีน      

มีเพียง 70-80 ล้านตนั ซึงเป็นจํานวนทีใกล้เคียงกับในอดีต และยงัคงถือว่าเป็นตวัเลขทีตําเมือเทียบกบั  2 ปีก่อน          

หากมีการเติบโตอยู่ในระดบันี ตลาดเหล็กมีแนวโน้มทีจะคงทีในช่วงครึงปีหลงัของปี 2560 จนถึง 2561 อย่างไรก็ตาม

บริษัทจะทํากาํไรได้หรือไม่ ขึนอยูก่บัราคาของเศษเหลก็อกีด้วย 

 

4. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง กล่าวชืนชมความมานะของคณะกรรมการและ    

คณะผู้บริหารทีดูแลบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผู้ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล        

ให้      ผู้ถอืหุ้นกจ็ะชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ทีดต่ีอผู้ถือหุ้นได้ 

 
 

 5.  ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชือ) ยกตวัอย่างอัตราการเติบโตของบริษัทเหล็กอืนๆ ทีประสบปัญหาเดียวกับ

บริษัทในเ รืองทีมีการทุ่มตลาดจากประเทศจีน ผู้ ถือหุ้ นแสดงความเห็นว่ามีความมันใจในคณะกรรมการและ             

คณะผู้บริหารของบริษัท และยงัเสริมว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะรู้สกึยนิดยิีงขนึหากบริษัทจะจ่ายปันผลให้ได้แม้เพยีงเลก็น้อย 

 
 ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นสําหรับข้อคิดเห็น และความมันใจทีมีให้ต่อบริษัท และ        

คณะ     ผู้ทํางาน ทังนี คณะกรรมการและคณะผู้บริหารมองว่าบริษัทเป็นบริษัทในประเทศไทยทีมีความแข็งแกร่งอย่าง

ชดัเจน เมือบริษัทประสบกบัปัญหา คณะทํางานมีแข็งแกร่งมากพอทีจะจดัการกบัความท้าทายได้ 
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เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ทีประชมุพจิารณาอนมุัตกิารจดัสรรกําไร

ประจําปี 2559-2560 ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิมเตมิกอ่นการลงคะแนนเสยีงให้

ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่าในวาระการประชมุนีเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอน ุม ัติจากผู้ถ ือหุ้นด้วยคะแนนเส ียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรประจําปี 2559-2560 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ             

งดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการ

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,476,011,939  หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน  6,475,955,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991  

ไม่เหน็ด้วย จํานวน              56,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0009  

งดออกเสยีง  จํานวน                       0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 

 หมายเหตุ:   ในขณะทีทีประชุมกําลังพิจารณาวาระนี  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริมเปิดประชุม 

จํานวน 457,602 หุ้น 

วาระที 5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ       

ประธานกรรมการแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 19 ซึงกําหนดให้

กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครังในอตัราหนึงในสาม (หรือใกล้เคียง

กนักบัหนึงในสาม) ของจํานวนกรรมการทงัหมด โดยกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่ง

กรรมการอีกก็ได้ ซึงในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้แก ่

1)  นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์  กรรมการบริษทั  

      กรรมการคณะจดัการ 

2)  นายปิยชุ กปุต้า    กรรมการบริษทั 

 กรรมการคณะจดัการ 

3)  นายราจฟี มงักลั  กรรมการบริษทั 

     กรรมการคณะจดัการ 

 

 ในการสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทนได้พจิารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 

ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที 3 ซึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้ น  พร้อมกับหนังสือ           

นัดป ร ะชุม ฉบับ นี  และ มีค ว าม เ ห็ น ว่า กร รม การ ที ต้อ งอ อกจ าก ตําแ ห น่ งตาม วา ระทั ง  3 ค น  ไ ด้แก ่                                    
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1) นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ 2) นายปิยชุ กปุต้า และ 3) นายราจฟี มงักลั เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความเหมาะสม 

มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกิจอืนๆ ทีหลากหลาย มีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์ สามารถ

ปฏิบตัิหน้าทีในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

ได้เป็นอย่างด ีตลอดจนไม่มีประวติัเกียวกบัการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริต และ

การทํารายการ    ทีอาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาเลอืกตงักรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ทงั 3 คน ได้แก่ 1) นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ 2) นายปิยุช กุปต้า และ 3) นายราจีฟ มังกัล กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือ ปรากฏ           

ตามเอกสารประกอบวาระการประชมุลาํดบัที 3   

 ประธานกรรมการได้เสนอให้ทีประชุมลงมติเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล ทังนี เพือให้เป็นไปตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีดีทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้  ซงึทีประชมุผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดังกลา่ว  

 ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชือ) ได้เสนอแนะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัตขิองไทย กรรมการทีได้รับเลือกให้ออกตามวาระนัน

สมควรทีจะออกจากห้องประชุมในช่วงทีมีวาระของตนเอง จากนันผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้มีการแสดงรูปภาพของ

กรรมการทีได้รับเลอืกให้ออกตามวาระบนจอแสดงผล เพอืทีผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะได้สามารถเห็นและจํากรรมการได้ 

 ประธานกรรมการกลา่วขอบคณุท่านผู้ถอืหุ้นสาํหรับคาํแนะนํา และกลา่วชแีจงอย่างสภุาพว่าข้อมูลและประวัติ

ของกรรมการทีได้รับ เลือกนันได้เปิดเผยอยู่ในทังหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําปีแล้ว หลงัจากนัน ประธาน

กรรมการได้ขอให้กรรมการผู้ทีต้องออกตามวาระยืนขึนในขณะทีประธานแนะนําชอืแตล่ะท่าน 

  เมือไม่มีผู้ถือหุ้ นสอบถามเรืองใดเพิมเติม  กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้ขอให้ทีประชุมลงมติเลือกกรรมการ       

เป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคบัของบริษัท  ข้อ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุ้ นทีถืออยู่ท ังหมด ซึงจะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชมุนี เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติทีประชุม ทีประชมุมมีตเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ครังที 

16 ประจําปี 2560 เป็นรายบุคคล และให้ดํารงตาํแหน่งเดมิ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 
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1. นายรังกะนาร์ท รากุปะต ิเราว์ 

 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน  6,473,861,439  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9666  

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน              56,400         ห ุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0009  

งดออกเสยีง  จํานวน         2,109,100           ห ุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0326  

 2. นายปิยุช กุปต้า  

      

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน 6,473,275,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9575 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน           642,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0099  

งดออกเสยีง  จํานวน        2,109,100           ห ุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0326  

 3. นายราจีฟ มังกัล 

      

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน 6,475,861,439  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9974  

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน             56,400  หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0009  

งดออกเสยีง  จํานวน           109,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0017  

 
 หมายเหตุ:   ในขณะทีทีประชุมกําลังพิจารณาวาระนี  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริมเปิดประชุม 

จํานวน 15,000 หุ้น 

วาระที 6 :  พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจําปี 2560-2561 

ประธานกรรมการแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึงกําหนดให้กรรมการ

บริษัทมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีทีประชมุผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมต ิ

 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้        

ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560-2561 (1 เมษายน 

2560 - 31 มีนาคม 2561)  ตามทีได้ผ่านการพจิารณากลนักรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน ในอัตราเท่ากบัปีทีผา่นมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจําและเบียประชุมทีจ่ายให้เฉพาะครังทีกรรมการ   

เข้าร่วมประชมุ ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏอยูใ่นหนังสอืนดัประชมุหน้า 6 และตารางด้านลา่ง 
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  ค่าตอบแทน เบยีประชุม 

  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง) 

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 

และพจิารณาผลตอบแทน กรรมการ   75,000 10,500 

 

กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานเพอืให้ผู้ถอืหุ้นทราบว่าไม่ได้มีการเปลยีนแปลงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ตงัแต่ปี 2555 โดยกรรมการสมัครใจลดค่าตอบแทนลง 30% จากปีก่อน นอกจากนี ตามนโยบายของบริษัทแม่ ผู้ ได้รับ

การแต่งตงัจากบริษัทแม่เพอืทําหน้าทีคณะกรรมการของบริษัทจะไม่รับเบียประชมุหรือค่าตอบแทนใด ๆ โดยมีผลตงัแต่

วนัที 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏในหน้า 35 ของรายงานประจําปีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ทงันี ทําให้คา่ใช้จ่ายของบริษัทลดลงเลก็น้อย 

คําถามทีสาํคัญและข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ดงัน ี

1. ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชือ) ถามถึงความถีในการประชุมของคณะกรรมการ นอกจากนี ผู้ ถือหุ้นยงัแสดง

ความเห็นว่าตัวเลขค่าตอบแทนจะสงูเกินไปหากบริษัทมีการประชุมทุกเดือน หากค่าตอบแทนมีจํานวนสงูขนาดนี           

มีความเป็นไปได้หรือไม่ทีจะสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นได้ แม้เป็นจํานวนเล็กน้อยก็ยังพอช่วยให้ภาพลกัษณ์ของ

บริษัทดดูขีึนมาได้ นอกจากนี ผู้ถอืหุ้นได้มีข้อคิดเห็นเกยีวกบัจอแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ ว่าอยากให้แสดงตัวเลข

ของผู้ทีไม่ได้ลงคะแนนเสยีงด้วย เพอืเป็นการช่วยพฒันาในเรืองความโปร่งใสของบริษัท 

  นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอสิระได้ตอบข้อซกัถามดงักลา่ววา่โดยปกตแิล้ว คณะกรรมการจะมีการ

ประชุมกนัทุกไตรมาส หรือปีละ 4 ครัง แต่โดยรวมมีการประชมุทังหมด 5-6 ครังตอ่ปี เมือรวมการประชมุก่อนการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เข้าไปด้วย กรรมการอิสระยงัอธิบายเพมิเติมว่าหวัข้อเรืองค่าตอบแทนนีได้ถกูหยิบยกขึนมาทุกปี

ในการประชุม AGM และเข้าใจผู้ถือหุ้ นเป็นอย่างดีในเรืองการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ขอให้มองในมุมของการ

พฒันาประเทศ และอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยเป็นสําคญัด้วย  
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  กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานเพมิเตมิว่าในชว่งระหว่างปี ทางบริษัทได้เข้าร่วมในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

ค่าตอบแทนกรรมการในประเทศไทย จดัขึนโดยสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการ

โดยรวมทงัหมดของบริษัทตาํกวา่เกณฑ์ค่าตอบแทนเฉลยีของกรรมการในประเทศไทย  

  นายศกัดิ ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง แสดงข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับจํานวนเบียประชุม และ

ต้องการทราบว่ามีค่าตอบแทนอย่างอืนให้แก่กรรมการทีมาจากอินเดียในรูปแบบอืนอีกหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางมาประชมุในประเทศไทย นอกจากนี ผู้ถอืหุ้นได้กลา่วชืนชมทีมีการเลือนการจัดการประชุมเร็วขึนมาถึง 15 วัน 

และสถานทีในการจดัการประชมุในปีนีเป็นทีน่าประทบัใจ 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามข้างต้น ในเรืองของค่าตัวเครืองบิน และค่าทีพกันันทางบริษัทไม่ได้

เป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยให้ โดยตวัเลขทีแสดงข้างต้นนีเป็นตัวเลขเต็มจํานวนทีจ่ายต่อครังทีมาประชุม และตามทีกลา่วไว้

ข้างต้นแล้ววา่กรรมการทีมาจากอินเดียไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย ซึงรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหน้า 35 ของรายงาน

ประจําปี 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

ให้กับกรรมการ ประจําปี 2560-2561 โดยได้แจ้งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการ

ประชุมนีจะต้องได้รับการอนมุัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทังหมดของผู้ ถือหุ้ น

ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจําปี 2560-2561 ตามทีคณะกรรมการ

เสนอจนกว่าทีประชมุผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเป็นอืน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของ          

ผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ทงันี เนืองจากวาระนีเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทีมีสถานะเป็น

กรรมการของบริษัททีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จะไม่นับเสยีงในการลงคะแนนเสยีง  

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน 6,473,831,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9660 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน           56,400  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0009 

งดออกเสยีง  จํานวน      2,148,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0332 

      

 หมายเหตุ:   ในขณะทีทีประชมุกําลงัพิจารณาวาระนี  มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือเริมเปิดประชมุ 

จํานวน 9,000 หุ้น 
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วาระที 7: พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560-2561 

ประธานกรรมการขอให้นายมาริษ สมารัมภ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการประชมุในวาระนี 

นายมาริษ สมารัมภ์  แจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึงกําหนดให้      

ทีประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบัญชีของบริษัททุกปี 

โดยในการแต่งตังผู้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ไ ด้ ทังนี  มี เงือนไขตามประกาศคณะกรรมการ            

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทีลงลายมือชือรับรองงบการเงิน     

ทกุ 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชรีายอนืในสาํนกังานสอบบัญชเีดยีวกนัได้  

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามัญ       

ผู้ถอืหุ้นแต่งตงันายชพูงษ์ สรุชูติกาล (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4325) หรือ นายมนูญ มนูสขุ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที 4292) หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4800) แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ    

สอบบัญชี จํากัด (DTTJ) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําไตรมาสที 1 ปี 2560–2561 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 

2560) ทังนี  นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงิน         

ของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว จึงไม่สามารถลงลายมือชอืในงบการเงนิของบริษัทได้อกี ทาง DTTJ ได้แจ้งกบัทางบริษัท    

เห็นควรให้ นายชพูงษ์ สรุชตูกิาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4325) ทําหน้าทีนีแทนในไตรมาสที 1 

เพือให้สอดคล้องกับระเบียบของอินเดียในเรืองบริษัททีจดทะเบียน บริษัททีไม่จดทะเบียน และบริษัทเอกชน       

บางประเภท ไม่สามารถแต่งตงัผู้สอบบัญชรีายเดมิเกินสองวาระ วาระละห้าปีติดต่อกัน และเพือให้สอดคล้องกับการกํากับ

ดแูลกิจการในเรืองการหมนุเวยีนผู้สอบบญัชีและจากการประเมินและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมือ

วันที 23 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตงับริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัท    ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อยสาํหรับไตรมาสที 2-4  ปี 2560-2561 (1 กรกฎาคม 2560 

– 31 มีนาคม 2561) คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตงั นางสาววราภรณ์           

วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474) หรือ นายวิเชียร กิงมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3977) หรือ        

นางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4843) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําไตรมาสที 2-4 ปี 2560–2561 (1 กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  

ทงันี นางสาววราภรณ์       วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474) จะเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท       

ในไตรมาสที 2 ไตรมาสที 3 และงบการเงินประจําปี 2560-2561 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส

ที 1 ปี 2560-2561 เป็นจํานวนเงิน 945,000 บาท ซึงเป็นอตัราทเีท่ากบัคา่สอบบญัชปีระจําไตรมาสที 1 ปี 2559-2560  โดยมี

รายละเอียดคา่สอบบญัชี ดงัปรากฏในตารางด้านลา่ง ดงันี 

 



หน้า 16 จาก 19 

  

 

 

 

  

 และนอกจากนี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปีระชมุสามัญผู้ถือหุ้นอนมุัติค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท

ย่อยในไตรมาสที 2-4 ปี 2560-2561 เป็นจํานวนเงนิ 3,528,757 บาท ซึงเป็นอตัราทีตํากว่าคา่สอบบญัชีสาํหรับไตรมาส 2-4 

ของปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชี ดงัปรากฏในตารางด้านลา่ง ดังนี 

ค่าสอบบัญชี ไตรมาส 2-4 ปี 2560-2561 

(ปีทีเสนอ-PwC) 

ไตรมาส 2-4 ปี 2559-2560 

(ปีทีผ่านมา) 

บริษัท 2,017,832 บาท 2,839,000 บาท 

บริษัทย่อย (3 บริษัท) 1,510,925 บาท 1,958,000 บาท 

จํานวนรวมทังสนิ 3,528,757 บาท 4,797,000 บาท 

 

 นายศักดิ ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงส่วนต่างค่าสอบบัญชีของทังสองบริษัท จาก       

ความเข้าใจของผู้ถือหุ้ นเอง ค่าสอบบัญชีของ PwC ดูแล้วเหมือนจะสงูกว่า DTTJ และอยากสอบถามเพิมเติมว่าการเลอืก

ผู้สอบบัญชรีายใหม่มาจากการตัดสนิใจของบริษัทแม่ใช่หรือไม่ 

 นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายว่าบริษัทเป็นบริษัทย่อยหลกัของบริษัท ทาทา สตีล 

อินเดียและเป็นแนวปฏิบัติปกติสําหรับบริษัททีมีบริษัทในกลุ่มอยู่ทัวโลก ควรมีผู้ ตรวจสอบรายเดียวกับบริษัทแม่               

เพือหลกีเลยีงปัญหาทีจะเกิดจากการตรวจสอบ และอธิบายเพมิเติมว่าเหตผุลในการเปลยีนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามข้อบังคบั

ตามกฎหมายของอินเดีย ซึงบริษัท DTTJ เข้าเงือนไขทีจะต้องมีการเปลียนตามกฏหมายดังกล่าว และไม่สามารถเป็น            

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้อีก PWC จึงได้ถกูเลอืกมาเป็นผู้ตรวจสอบรายใหม่ โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกและการพิจารณา

จากคณะกรรมการ 

 ประธานได้อธิบายเพิมเติม มีการแยกค่าตรวจสอบสาํหรับการตรวจสอบประจําปีจากการตรวจสอบประจําไตรมาส

ซึงควรพจิารณาอยู่ด้วยกนั การต่อรองค่าสอบบัญชีของทังกลุ่มกับ PWC ทําโดยทาทา สตีล อินเดีย โดยค่าสอบบัญชีของ

บริษัททังปีจะตํากว่าปีก่อน 22% 

 นายศกัดิ ชยั สกลุศรีมนตรี จึงเสนอแนะให้มีการทําตารางเปรียบเทียบแนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพือให้      

ผู้ถอืหุ้นเข้าใจได้มากขนึ ซึงได้มีการแสดงทีจอแสดงผลเป็นภาษาไทยและอธิบายให้ผู้ถอืหุ้นได้รับทราบ 

 

ค่าสอบบัญชี ไตรมาส 1 ปี 2560-2561 

(ปีทีเสนอ) 

ไตรมาส 1 ปี 2559-2560 

(ปีทีผ่านมา) 

บริษัท 480,000 บาท 480,000 บาท 

บริษัทย่อย (3 บริษัท) 465,000 บาท 465,000 บาท 

จํานวนรวมทังสนิ 945,000 บาท 945,000 บาท 
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เมือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิมเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอให้ทีประชมุพจิารณาอนมุตักิารแต่งตงัผู้สอบบญัชี 

และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2560-2561 โดยได้แจ้งเพิมเตมิกอ่นการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่าในวาระ

การประชมุนีเป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้ นทีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560-2561         

ด้วยคะแนนเส ียงข้างมากของผู้ถ ือหุ้น ทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ          

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น   

เห็นด้วย  จํานวน 6,469,461,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8985 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน        4,474,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0691 

งดออกเสยีง  จํานวน        2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0324 

      

วาระท ี  : เรืองอนืๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ถอืหุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรืองอืนๆ สรุป ดงันี 

1. นายพชิยั เฟืองฟูตระกลู แจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทพาผู้ถอืหุ้นไปเยยีมชมโรงงาน 

กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้ นสําหรับข้อเสนอแนะ โดยทางบริษัทยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้น     

อยูเ่สมอ เมือปีทีผา่นมาทางบริษัทก็ได้มีการพาผู้ถือหุ้นเป็นจํานวน 40 ท่าน ไปเข้าเยยีมชมโรงงาน หากผู้ถือหุ้นทีมาเข้า

ร่วมประชมุในวนันีท่านใดมีความประสงค์ทีจะไปเยยีมชมโรงงาน สามารถเขียนชือและข้อมลูตดิต่อกลบัใสก่ระดาษและ

สง่ให้พนักงานของบริษัทรับเรืองไว้ได้ 

2. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเมือตอนปิดงบการเงินในปีทีผ่านมา      

ทางกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่ากําลังการผลิตของปีนีจะเพิมสงูขึน จึงอยากสอบถามว่าในปีนี        

แผนทีวางไว้สาํเร็จลลุว่งหรือไม ่

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามวา่บริษัทมีการจดัทําแผนการดําเนินงานประจําปี ซึงได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการไปตอนกอ่นเริมปีการเงินนี สําหรับในปี 2560 ทางบริษัทได้บรรลแุผนการดาํเนินงานทีวางไว้  

3.  นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความเห็นของคณะกรรมการต่อธุรกิจ 

เนืองจากในปัจจบุนัสถานการณ์โดยรวมบ่งชีวา่ความต้องการเหล็กในไทยมีแนวโน้มทีจะเพิมขึน อีกทังภาคการส่งออก

ของจีนยังลดลงซึงเป็นผลมาจากรัฐบาลไทยมีมาตรการในเรืองการตอบโต้การทุ่มตลาดของจีน ในกรณีทีอปุทาน        
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จากประเทศอืนๆ ลดลง และทุกคนเพิมกําลงัการผลิต จะทําให้ความต้องการวัตถุดิบเพิมขึน จะทําให้ราคาเศษเหล็ก

เพิมขึนหรือไม่ อยากทราบมุมมองของประธานต่อธรุกิจเหลก็ในสว่นนี 

ประธานได้แสดงความคิดเห็นต่อประเดน็นีว่า ราคาของทงัเหลก็และเศษเหลก็นันขึนอยู่กับความเคลอืนไหว

ของราคาตลาดโลกเป็นสาํคญั ในประเทศไทยหากความต้องการเหล็กมีมาก ราคาเหลก็เส้นจะสงูขึน และราคาเศษเหล็ก

ก็จะสงูขนึเช่นกนั ในทางกลบักนัหากราคาเศษเหลก็เพิมขึนสงูมากไป ก็อาจมีการนําเข้าเหลก็แท่งเข้ามาในประเทศไทย 

ซึงจะทําให้ราคาเศษเหลก็ลดลง บางครังการนําเข้าเหลก็แท่งมีราคาถูกกว่าการผลติโดยใช้เศษเหล็กในประเทศ ราคา

ทงัหมดนีมีความเชอืมโยงถึงกนั และราคาก็ปรับขึนลง ขึนอยู่กบัสถานการณ์ตลาดโลกในช่วงเวลานนัๆ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่เสริมว่าในตลาดเสรีนนั มีผลกระทบต่อบริษัทเช่นเดียวกันกับคู่แข่ง ตราบใดทีบริษัท

สามารถซือเศษเหลก็ได้มากกว่าและในราคาทีตํากว่าคู่แข่ง ก็จะไม่ได้รับผลกระทบมาก บริษัทต้องแน่ใจว่าบริษัทนําหน้า

คู่แข่ง โดยบริษัทมีการดําเนินการพิเศษ เช่น พฒันาในเรืองของการเปิดคลงัในการซือเศษเหล็กเพิมเติม และพัฒนาใน

เรืองการจัดหาเศษเหลก็ประเภทใหม่ๆ รวมถึงพจิารณาทางเลอืกในการใช้เศษเหลก็หรือเหลก็แท่ง 

4. นายไพบูล  ภาสพานทอง ผูถ่ือหุ้นมาด้วยตนเองอ้างอึงถึงหน้า 66 ในรายงานประจําปี ในหัวข้อของ

รายงานผู้สอบบญัชี จากความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นได้มีข้อเสนอในการขอซอื MBF เป็นจํานวนเงิน 521 ล้านบาท จึงอยาก

ทราบวา่ตอนนีเรามีผู้สนใจซือหรือยงั 

 กรรมการผู้ จัดการใหญ่ชีแจงว่าบริษัทได้รับ ข้อเสนอจากผู้ทีสนใจซือ บริษัทอยู่ในขันตอนของการตกลง

รายละเอียดและเงือนไขในสญัญากบัผู้ซือดงักลา่ว เพือให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทได้รับการปกป้อง เนืองจากการ

ดําเนินการคอ่นข้างใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลดงักลา่วได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบรวมถึงได้ทําการบันทึกบัญชีการด้อยค่า

ของสนิทรัพย์แล้ว  

 เมือทีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรืองอืนใดทีจะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กลา่วขอบคุณ         

ผู้ถือหุ้นทีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุและอนมุัตข้ิอเสนอของคณะกรรมการในเรืองตา่งๆ ด้วยดีในครังนี  

 ประธานขอใช้โอกาสนีในการกลา่วขอบคณุนายมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ ซึงเกษียณอายจุากการเป็นคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทและคณะกรรมการได้รับความช่วยเหลอืจากนายมาริษ

ในฐานะทีปรึกษาของบริษัทเป็นอยา่งดี บริษัท และคณะกรรมการได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากคาํแนะนําทีมีค่าและ

ข้อมูลเชงิลกึ ประธานได้กลา่วอวยพรให้นายมาริษ สมารัมย์ มีสขุภาพแข็งแรงและประสบความสาํเร็จ 

  

 




