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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครังท ี17 ประจาํปี 2561 

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสก ีกรุงเทพฯ 

เลขที 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 

วนัพธุที 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. 

ผู้มาประชุม : 

คณะกรรมการ : 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  

      ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

2. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

3. นายหตัถศักด ิณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพอืสงัคมและความยงัยืน  

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

5. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       

    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

6. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 

คณะจดัการ 

7.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  

คณะจดัการ 

กรรมการพนัธกจิเพือสงัคมและความยงัยืน 

8. นายราจฟี มงักลั   กรรมการ  

คณะจดัการ  

กรรมการพนัธกจิเพือสงัคมและความยงัยืน 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่  
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เลขานุการ :  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท 

ผู้บรหิาร : 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลิต  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ต ี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบัญช ี

3. นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัด ิ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

4. นายไพฑูรย์ เชอืสขุ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

5. นายชยัเฉลมิ บุญญานุวตัร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

6. นายพรชยั ตงัวรกลุชยั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบุรี 

8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบุรี 

9. นายอมิท คนันา   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลศิทางธรุกิจ 

ผู้สอบบัญชขีองบริษทั 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ Audit Partner ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที 4474 

. นางสาวจฑุามาศ อ้นมงคล Audit Director 

. นางนภาพร หมนืไกร  Audit Senior Manager 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

ผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการส่วนบญัชีและรายงาน 

2. นายศภุกิจ ทองศกัด ิ  ผู้จดัการส่วนบญัชีบริษัทย่อย 

เริมประชุม เวลา 09:00 น. 

นายอศิรา ศรีสวุรรณธา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภยัโรงแรมสยาม เคมปินสก ีกรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพือ

อธิบายการปฏบิัตเิพอืความปลอดภัยภายในพนืทีให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉินขนึ 

นายปิยุช กุปต้า ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านทีมาร่วม

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 และได้แจ้งให้ทีประชมุทราบวา่มีผู้ถือหุ้นมาประชมุทงัทีมาด้วยตนเองและที

รับมอบฉนัทะจํานวน 326 คน นับรวมจํานวนหุ้ นได้ทังสิน 6,185,530,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.45 ของจํานวนหุ้ นที

จําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอ

เปิดการประชมุเพอืพจิารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชมุ  
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ประธานได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัททีเข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการ

บริษัทชีแจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพือความสะดวก

ในการสรุปเป็นมติ และเพอืให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน 

ประธานได้รายงานว่าในช่วงปีการเงิน 2560-2561 มีการเปลยีนแปลงในคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทได้รับทราบการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท 

นเรนดรัน เนืองจากหน้าทีความรับผดิชอบทีสงูขนึในกลุม่ทาทา สตีล และรับทราบการเกษียณอายขุองนายมาริษ สมารัมภ์ 

และนางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอสิระ ซึงเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีดขีองบริษัท คณะกรรมการ

ขอแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทัง 3 ท่านสําหรับคําแนะนําและความเป็นผู้นําทีท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอด

ระยะเวลายาวนานในช่วงทีผา่นมา 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทีประชมุทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที

เกียวข้องกบัการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในเอกสารทีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า 

ในเอกสารหน้า 36-39 และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการ

ประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏอยูใ่นเอกสารดงักลา่ว ในเอกสารหน้า 40–43 ซึงสรุปได้ดงันี 

( ) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสยีง    

( ) ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ ประธานทีประชมุจะได้แจ้งให้ทีประชมุผู้ถอืหุ้นได้รับทราบ

ลว่งหน้าถึงมติคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระทีต้องการจากทีประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึงต้องการคะแนนเสยีงข้างมาก หรือ

เป็นกรณีอนืๆ ซงึต้องการคะแนนเสยีงแตกตา่งจากกรณีปกต ิ 

( ) ในแต่ละวาระการป ระชุมทีขออนุมัติ  ประธานทีประชุม จะขอม ติทีประชุม ว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด  

“ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง” โดยขอให้ผู้ถอืหุ้นทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ชูมือและเลือกกาเครืองหมายตามความเห็น

ของผู้ถอืหุ้นลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะทีลงทะเบียน พร้อมทังเซ็นชือกํากบั ซึงเจ้าหน้าทีของ

บริษัทจะขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วในแต่ละวาระการประชมุโดยทันทีเพอืทําการรวบรวมคะแนนตอ่ไป  

ทังนี ในกรณีมอบฉันทะ  หากผู้มอบฉันทะได้ทําการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ใน

หนังสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าทีจะใช้

คะแนนเสียง ตามทีปรากฏอยูใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะทีผู้รับมอบฉนัทะได้ยืนต่อเจ้าหน้าทขีองบริษัทในขณะลงทะเบียนเพือใช้

นบัเป็นมติของทีประชมุ   แต่หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉนัทะ 

หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉนัทะ รวมถงึกรณีทีมีการเปลยีนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการดงัทีได้เรียนไว้แล้ว 

สาํหรับท่านผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ชมูือในทีประชมุ รวมทงัในกรณีทีออกจากทีประชมุในวาระนนัๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้น

ได้ลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ 
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 ( ) ในการประชมุแตล่ะวาระ คณุวรฤทยั นําประสพสขุ ทนายความ จากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จํากัด 

(Able & Primpton Co., Ltd.) จะทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเป็นอิสระจากบริษัท เพอืให้ผลการประชมุ

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุด้วย

วิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้ นทังหมดของผู้ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะทีมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง แล้วจึงจะประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระให้ทีประชมุได้รับทราบตอ่ไป 

  ( ) ในการประชมุ หากผู้ถอืหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะเสนอความคดิเห็นหรือเสนอคาํถาม ทางบริษัทจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคําถามในแตล่ะวาระการประชุม กอ่นทีจะเริมวาระถัดไป โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมือ

ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อทีประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะชือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น

หรือคําถามต่อไป โดยขอความกรุณาให้ใช้ไมโครโฟนทีบริษัทได้จัดเตรียมไว้ และในบันทึกการประชุมจะบันทึกการเสนอ

ความคดิเห็น และคําถาม – คําตอบโดยสรุป โดยหากผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือข้อคิดเห็นอืนๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที

ทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ โดยสง่ให้เจ้าหน้าทีบริษัทเพือรวบรวมสง่ต่อให้ท่านประธานต่อไป 

 ประธานจึงได้ดําเนนิการประชมุตามลาํดบัวาระดงัต่อไปน ี

วาระที 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 16 ประจาํปี 2560 เมือวันที 7 

กรกฎาคม 2560 

 ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครังที 16 ประจําปี 2560 เมือวันที 7 

กรกฎาคม 2560 ซึงบริษัทได้สง่สาํเนารายงานการประชมุฉบับดังกลา่วให้ผู้ถอืหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อมกบัหนังสอืนัด

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาํดับที  1 ในหน้าที 10-28 โดยคณะกรรมการได้

พจิารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครังที 16 ประจําปี 2560 เมือวนัที 7 กรกฎาคม 2560 

 รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 16 ประจําปี 2560 ได้รับการบันทึกและนําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด และสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้

เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) 

 ประธานทําการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนีเป็นวาระปกต ิจะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีประชุม ทปีระชมุพจิารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ทมีาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี   

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,209,186,837 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน 6,208,708,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9923 

ไม่เหน็ด้วย จํานวน 477,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสยีง จํานวน 310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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 หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพมิขนึเป็นจาํนวน 77 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ 23,656,574 หุ้น 

วาระที 2 : รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกลั กรรมการผู้จดัใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทใน

รอบปีการเงิน สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ให้ทีประชมุรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการทีปรากฏอยู่

ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึงได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สินสดุวันที 31 มีนาคม 2561 

นําเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ความวา่ ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคเหลก็ของโลกปรับเพิมขนึเป็น 1,587 ล้านตนั 

จากปริมาณ 1,515 ล้านตนั ในปีก่อนหน้า ซึงสมาคมเหลก็โลกได้คาดการณ์ว่าตลาดเหล็กจะปรับตัวขึนในปี 2561 และ 

2562 โดยในช่วง 2 ปีทีผา่นมา ประเทศจนีได้ดําเนินการหลายประการและหยดุกําลงัการผลติเหลก็กว่า 200 ล้านตนั การ

หยดุการผลติเหลก็ในประเทศจนีและสภาพเศรษฐกจิทีดีขึน สง่ผลต่อการใช้กําลงัการผลิตของโลกเพิมขึน อย่างไรก็ดี การ

ใช้กาํลงัการผลติเหลก็ทรงยาวในประเทศไทยยงัทรงตวัอยู่ทีร้อยละ 40 นอกจากนนั ราคาวตัถดิุบทวัโลกคอ่ยเพิมสงูขึนในปี

ทีผ่านมา โดยราคาเศษเหล็กซึงเป็นวัตถุดิบหลักเพิมขึนอยู่ทีประมาณ 100 ดอลลา่ห์สหรัฐ/ตัน เช่นเดียวกับแท่งถ่าน

อิเลค็โทรด ซึงเคยมีการจําหน่ายอยู่ที 1,500-2,000 ดอลลา่ห์สหรัฐ/ตัน แต่ปัจจบุันราคาได้พุ่งขึนเกือบ 10 เท่า โดยอยู่ที 

15,000-18,000 ดอลล่าห์สหรัฐ/ตัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงที เนืองมาจากเสถียรภาพทาง

การเมือง สง่ผลตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการเติบโตเพิมขึนประมาณร้อยละ 

3.5–4 ทงันี โดยมีปัจจยัทีสนับสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจในไทยซึงมาจากภาคการท่องเทียวเป็นหลกั ในขณะทีการลงทุน

ทงัภาครัฐและภาคเอกชนยงัคงอ่อนตวั สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคเหลก็ลดลงอยู่ทีประมาณร้อยละ 25 ในปี 2560 จากปีที

ผ่านมา 

ด้านความปลอดภยั สขุภาพ และสงิแวดล้อม ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทรายงานอุบติัเหตุถึงขันหยุดงานเพียงหนึง

ราย โดย N.T.S ไม่มรีายงานอบุตัิเหตถุึงขนัหยดุงานเป็นเวลาต่อเนืองถงึ 6 ปี ในขณะที SCSC ไม่มีรายงานอุบัติเหตถึุงขัน

หยดุงานเป็นเวลาต่อเนือง 5 ปีเชน่กนั โดยความมุ่งมันดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับทังในระดับประเทศและ

ระดบัโลก รวมทงัยงัก่อให้เกิดแรงจงูใจให้พนักงานของบริษัทปฏิบติังานทีหนกัขนึเพือสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที

ปลอดภัย นอกจากนนั บริษัทยงัได้ดําเนินการติดตงัระบบพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) บนหลงัคาของโรงงานระยอง

เป็นครังแรก และมีแผนการในอนาคตสาํหรับอีก 2 โรงงานซึงยงัอยู่ในขนัตอนของการหารือกนัเพือเป้าหมายในการประหยดั

พลงังานและการใช้พลงังานสะอาดให้มากทีสุด ในด้านพันธกิจเพือสังคม บริษัทได้ดําเนินงานในด้านต่างๆ ในระหว่างปี 

อาทิเช่น การปลกูต้นไม้ การปลกูป่า การจดังานวงิ ทาทา สตีล มินิ มาราธอน และอืนๆ  โดยในปีทีผ่านมา เกอืบร้อยละ 100 

ของพนกังานของบริษัท ได้เข้าร่วมปฏิบตัิกจิกรรมเพือสงัคมทีบริษัทได้จดัให้มีขึนอย่างน้อยคนละหนึงกิจกรรม  

ในด้านปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที 1.217 ล้านตนั เทียบกับ 1.262 ล้านตนัในปีทีผ่านมา เป็นผลจากอัตรา

การบริโภคเหลก็ในประเทศทีลดลงประมาณร้อยละ 25 โดยรายได้ของบริษัทปรับตัวสงูขึน เนืองจากราคาขายทีเพิมขึน 

ถึงแม้วา่ปริมาณการขายจะปรับตวัลดลงก็ตาม ภาวะการก่อสร้างทีลดลงสง่ผลให้ปริมาณการขายเหลก็เส้นลดลงเมือเทียบ

กบัปีทีผา่นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาํเนินการชดเชยรายได้ด้วยปริมาณการขายเหลก็ลวดและการสง่ออกไปยังประเทศ

เพือนบ้านทีสงูขึน ตลาดของเหลก็ตดัและดดัสาํเร็จรูปมีการพฒันาทีดีขึน ส่งผลให้ผลประกอบการจากเหล็กปลายนําของ

บริษัทดีขนึ 
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ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทมีกําไรกอ่นหักภาษีเงินได้ อยู่ที 585 ล้านบาท และกําไรสทุธิอยูท่ี 454 ล้าน

บาท โดยตวัเลขในรอบปีการเงิน 2560 เป็นตวัเลขหลงัปรับรายการด้อยค่าเตาถลงุขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace: MBF) 

แล้ว มีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสอืมราคา และค่าตดัจําหน่าย อยู่ที 1,318 ล้านบาท ซึงตํากว่าปีทีผ่าน

มา 

ในระหวา่งปีบริษัทได้รับหลากหลายรางวลั ซึงเป็นแรงสนบัสนนุให้พนกังานสามารถสง่มอบผลงานทีดีให้แก่บริษัท

ได้อย่างตอ่เนือง โดยในปีนีนบัเป็นครังทีสามในรอบ 5 ปี ทีบริษัทได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความ

ปลอดภัย จากพณฯ นายกรัฐมนตรี 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานเพิมเติมถึงการคาดการณ์ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก โดยพิจารณาจากความ

เคลอืนไหวของอปุสงค์และอปุทานของการบริโภคเหลก็จากทวัโลกในปัจจบุนั ซึงคาดวา่ราคาเศษเหล็กและวตัถดุิบอืนๆ จะ

ยงัคงเพิมสงูขนึอย่างตอ่เนือง ในขณะทีประเทศจีนจะยงัคงปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรม สง่ผลให้ปริมาณการสง่ออก

เหลก็จากประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงกว่าปีทีผา่นมา ทังนี โครงการสาธารณปูโภคต่างๆ ของภาครัฐจะช่วยเพิมปริมาณการ

ใช้เหลก็เส้นให้สงูขึน 

คําถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทังคําอธิบายในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงัต่อไปน ี

1. นายสธุีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ทัวไปของการส่งออกเหล็กจากประเทศ

จีน การสง่ออกของบริษัทไปยงัประเทศเพือนบ้าน และค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทังแนวโน้มโครงการใหญ่ของ

อตุสาหกรรมเหลก็ของโลก  

 ประธานขอบคณุผู้ถอืหุ้นสาํหรับคําถาม จากนนัได้อธิบายว่าสถานการณ์เหลก็ในประเทศจนีปรับตัวดีขึนจากการ

ลดปริมาณการสง่ออกลงและปริมาณความต้องการใช้เหลก็ในประเทศปรับตวัสงูขึน มีการหยุดกําลงัการผลิตเหล็กอย่างมี

นยัสาํคญั แต่ในขณะเดียวกนั ก็มีการเพิมกําลงัการผลิตในส่วนอืน สําหรับบริษัท อัตราสว่นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง

ประเทศเพอืนบ้านอยู่ทีประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการขายทังหมด ค่าไฟฟ้ายังคงเป็นปัญหาหลกัไม่เพียงต่อบริษัท

เท่านนั หากแต่เป็นปัญหาทัวภมิูภาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้อีกด้วย บริษัทได้สร้างความสมดลุในการผลิตในชว่งเวลา on-

peak และ off peak เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน ในด้านแนวโน้มโครงการใหญ่ของ

อตุสาหกรรมเหลก็ของโลกมีการปรับตวัดีขึนในรอบ 2 ปีทผีา่นมาและคาดการณ์ว่าจะเป็นไปทิศทางบวกตอ่ไปในอนาคต 

2. นายพาษรร  พรหมสถติ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการเกียวกบัข่าวทีบริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มี

แผนในการขายบริษัทลกูทีตงัอยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ประธานรับทราบถึงข้อซกัถามของผู้ถอืหุ้น และขอให้ผู้ ถือหุ้นรอจนถึงช่วงถาม-ตอบข้อสงสยัหลงัจากวาระอืนๆ 

เพือทีจะได้ครอบคลมุประเด็นอืนๆ ทีไม่มีอยู่ในวาระนีเช่นกนั  

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจงึเสนอให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ประจาํปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการลงคะแนนเสยีง เนืองจากเป็นวาระเพอืรับทราบ 

มตทิีประชุม ทปีระชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ตามทีคณะกรรมการเสนอ 
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วาระที 3 :  พิจารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 

 ประธานแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึงกําหนดให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ น

สามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณาอนมุัตงิบการเงินประจาํปี ณ วนัสนิสดุของรอบบญัชีของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้

พจิารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจําปีของบริษัท สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้ สอบบัญชีของ บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วนนั ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมี

รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2560-2561 ของบริษัท ซึงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย   

 มีผู้ ถือหุ้นได้ตงัคําถาม พร้อมกบัมีข้อเสนอ  ประธานได้ชีแจง ซึงสรุปได้ดงันี 

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงกรณทีีบริษัทได้รับความเสยีหายจากการให้วงเงิน

เครดติแกล่กูค้ารายหนึง กอ่ให้เกิดการฟ้องร้องขึน จงึขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงในสว่นน ี 

 นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแจงว่า ลกูค้ามิได้ชาํระเงินตามกําหนดเวลา กรณีดังกลา่ว 

ได้มีการนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่เดือนตลุาคม 2560 ขณะนีอยู่ในขันตอนการเจรจากับลกูค้า โดยลูกค้า

รายนีได้ทําธุกิจกับบริษัทมาตังแต่ปี  2555 ซึงบริษัทไม่เคยประสบปัญหาจากการรับชําระหนีมาก่อน ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบกลา่วว่าในการทําธกุิจยอ่มมีความเสยีง บริษัทได้ตดัสนิใจให้เครดิตแก่ลกูค้ารายนีโดยอิงจากการ

ดําเนินธรุกิจทีผ่านมา และบริษัทได้ดําเนินการเกียวกบัการคาํประกนัของลกูค้าเปลยีนเป็นเงินสดกบัทางธนาคาร ควบคูไ่ป

กบัการดําเนินคดทีางกฏหมายทีเหมาะสมตอ่ลกูค้าแล้ว 

ประธานรับทราบในประเดน็นี และได้ชีแจงว่าตามทีประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชีแจงไปแล้ว บริษัทได้

ดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็นตอ่งบการเงินในเรืองดงักลา่ว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่า

เผือหนีสงสยัจะสญูแล้ว  

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สินสดุ

วนัที 31 มีนาคม 2561 โดยได้แจ้งเพมิเติมก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถือหุ้ นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเป็นวาระ

ปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีประชุม ทปีระชมุมีมติอนมุัตงิบการเงินประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้ นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน ี

สนิทรัพย์ 12,673 ล้านบาท 

หนีสนิ 3,446 ล้านบาท 

สว่นของผู้ถอืหุ้น 9,227 ล้านบาท 

รายได้  22,307 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 454 ล้านบาท 

กําไร ตอ่หุ้น 0.05 บาท/หุ้น 
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ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,212,943,277  หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน  6,212,480,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9925  

ไม่เหน็ด้วย จํานวน        461,800  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0074  

งดออกเสยีง  จํานวน           1,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  

หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพมิขนึเป็นจาํนวน 72 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ 3,756,440 หุ้น 

วาระที 4 :  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2560-2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแจ้งให้ทปีระชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 40 ซึงกาํหนดให้ทีประชุม        ผู้ถือหุ้น

สามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณาอนมุัตจิดัสรรเงินกาํไร และข้อ 46 ทีกําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี     ส่วน

หนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สาํรองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากนี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กาํหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ นในอตัราไม่

เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม (หลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย) ซึงจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ที

จะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดงักลา่วประกอบด้วยผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธรุกิจ ภาระหน้าทีทีต้องชําระหนีของบริษัทให้เสร็จสนิตามสญัญา การปรับ

โครงสร้างหนี และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถงึปัจจยัอนืๆ ทีเกียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถงึผลประโยชน์

สงูสดุในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลกัสาํคญั แต่ทงันี จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/

หรือทีประชมุผู้ถือหุ้น ทงันี พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจาก

เงินประเภทอนืนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจําปี  2560-2561 สินสดุวันที 31 มีนาคม 2561 

บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 454 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน (2,573) ล้านบาท ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 44 ล้านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,474 ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2560-2561 สินสดุวันที 31 

มีนาคม 2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.2 ล้านบาท สาํหรับการจ่ายเงินปันผล หลงัจากพิจารณาปัจจัยต่าง 

ๆ ซึงเกียวเนืองกับการดําเนินงานของบริษัท  งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ถอืหุ้นให้งดจา่ยเงินปันผล 

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและตงัข้อสอบถาม ดงันี 

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการถึงการดําเนินการต่อการขาดทุนสะสมเพือที

บริษัทจะสามารถจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นได้ จึงขอให้กรรมการชแีจงให้ทราบในสว่นนี 

 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ถอืหุ้นทีได้สอบถามประเด็นนี และได้อธิบายว่าบริษัทมุ่งเน้นในเรืองการดําเนินธุรกิจ

อยา่งรัดกมุและชาํระหนีสนิทงัหมดแก่ธนาคาร โดยอ้างอิงจากงบการเงนิ ซึงสถานการณ์ด้านหนีสนิของบริษัทมีการพัฒนา

ในทางทีดีขนึ มีสว่นแบ่งทางการตลาดทีเพิมขึน และกําไรสทุธิเพิมขึนทุกปี หากบริษัทยงัคงทํากําไรได้ต่อเนืองทุกปี ก็จะ
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สามารถล้างขาดทุนสะสมออกไปได้ในอนาคตอันใกล้ และจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ประธานได้ชีแจง

เพิมเติมว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ค่าตอบแทนทีลดลงถึงร้อยละ 30 มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว อกีทังกรรมการทีเป็นตัวแทน

จากบริษัทแม่ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือเบียประชมุใดๆ มาตังแต่ปีทีแล้วเช่นกันคณะกรรมการตระหนักดีว่าผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจะต้องดีขึนทุกปี ซึงบริษัทมีความก้าวหน้าขนึทกุปี ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าใจและขอให้

ช่วยกันสนบัสนุนบริษัทต่อไป 

2. นายศกัดิ ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้ นสินสภาพ มูลค่า 

130 ล้านบาท อ้างอิงจากรายงานประจําปี 2560-2561 หน้า 82 เนืองจากได้มีการสนิสภาพไปเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขจึงควร

เป็นศนูย์ จึงขอให้ผู้ เกียวข้องอธิบายในประเดน็นี 

 นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ชีแจงใน

ประเด็นข้างต้นว่า บริษัทได้เคยออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามัญเมือหลายปีมาแล้ว และมีการขาย

ออกไป ซงึบริษัทก็ได้รับเงินจาํนวนนีมา แต่เนืองจากใบแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นได้สนิสภาพไปแล้ว และผู้ ซือไม่ได้มีการใช้สทิธิ 

ทางผู้สอบบัญชจีึงต้องจัดประเภทของใบสําคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสนิสภาพนี เป็นสว่นเกินมลูค่าหุ้น  

 เมือไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไร

ประจําปี 2560-2561 ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิมเตมิกอ่นการลงคะแนนเสียงให้ผู้

ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560-2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,213,391,236  หุ้น 

เห็นด้วย  จํานวน  6,195,810,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7170  

ไม่เหน็ด้วย จํานวน 17,581,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.2830  

งดออกเสยีง  จํานวน       0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพมิขนึเป็นจาํนวน 16 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ 447,959 หุ้น 

วาระที 5 : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ       

ประธานแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ  ซึงกาํหนดให้กรรมการต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครังในอัตราหนึงในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึงในสาม) 

ของจํานวนกรรมการทงัหมด โดยกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึง

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จํานวน  คน ได้แก ่

1)  นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิาณาผลตอบแทน 
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2)  นายหตัถศกัด ิณ ป้อมเพ็ชร์   กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพอืสงัคมและความยงัยืน 

3)  นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง  กรรมการอิสระ 

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

 ในการสรรหาบุคคลทีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการนนั คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

ได้พจิารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด

ทีปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที 3 ซึงได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้ นพร้อมกบัหนังสือนัดประชมุฉบับนี และมี

ความเห็นว่ากรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 คน ได้แก่ 1) นายอลนั แคม 2) นายหัตถศักดิ  ณ ป้อมเพ็ชร์ 

และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง เป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิที มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกจิอืนๆ ทีหลากหลายทีเกียวข้องกบัธุรกิจ มีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์ สามารถปฏิบตัิหน้าทีใน

ตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

ตลอดจนไม่มีประวตัิเกียวกบัการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์สนิซงึได้กระทําโดยทุจริต และการทํารายการ

ทีอาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ทัง 3 คน ได้แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ  ณ ป้อมเพ็ชร์ และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอนืตอ่ไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ผ่านการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือ ปรากฏตาม

เอกสารประกอบวาระการประชมุลาํดบัที 3   

 ประธานได้เสนอให้ทีประชมุลงมติเลอืกตังกรรมการเป็นรายบุคคล ทังนี เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการทีดีทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํหนดไว้ ซึงทีประชมุผู้ถอืหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  

  เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจงึได้ขอให้ทีประชมุลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้

คะแนนเสียงตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) เท่ากบัจํานวนหุ้นทีถืออยูท่ ังหมด ซงึจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชมุนี เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีประชุม ทีประชมุมีมตเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 เป็นรายบุคคล และให้ดํารงตาํแหน่งเดมิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

1. นายอลนั แคม 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน  6,213,458,558  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9959  
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ไม่เหน็ด้วย  จํานวน 63,000         หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0010  

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพช็ร์  

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน 6,213,253,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9926 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน       268,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0043  

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิทอง 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน 6,213,281,558  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9931  

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน 240,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0039  

งดออกเสยีง  จํานวน         191,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพมิขนึเป็นจาํนวน 19 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสิน 321,322 หุ้น 

วาระที 6 :  พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจําปี 2561-2562 

ประธานแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึงกําหนดให้กรรมการบริษัทมีสทิธิ

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีทีประชมุผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน และ

ปัจจัยอืนๆ ทีอาจสง่ผลตอ่บริษัท และเมือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยอิงจากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททังหมดในปัจจบุันนันน้อยกว่าค่าเฉลยีในอตุสาหกรรม

เดียวกนั ประกอบกบัทีได้คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัท จงึเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทังนี ประธาน

แจ้งเพมิเตมิวา่ค่าตอบแทนดงักลา่ว ซึงได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตงัแต่ปี 2555 และไม่มีการเปลียนแปลงอีกเลยนับ

แตน่ันมา 

นอกจากนี การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เมือวนัที 24 เมษายน 2561   

คณะกรรมการ ได้จดัตงัคณะกรรมการพนัธกิจเพอืสงัคมและความยงัยนื โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ด้วยแล้ว สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการพนัธกจิเพือสงัคมและความยงัยืนได้รับการพิจารณาเพือให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ทีกําหนดแล้ว โดยคณะกรรมการ ชดุนี มีหน้าทสีนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกาํหนด ตดิตาม และทบทวนกล

ยทุธ์และนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสงิแวดล้อม รวมทงักลยุทธ์และนโยบายด้านพนัธกิจเพือสงัคม

และความยงัยืนของบริษัท งบประมาณในการใช้จ่ายเพือจดัทํากจิกรรมเพือสงัคมและความยงัยืน รวมถึงการให้คําแนะนํา
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แกฝ่่ายบริหารในการกาํหนด ดาํเนินการ และทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบ ัติต่างๆ เพือช่วยให้เกิดการ

เติบโตอยา่งยงัยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31 

มีนาคม 2562) ในอตัราเท่ากบัปีทผี่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจาํและเบียประชมุทีจ่ายให้เฉพาะครังทีกรรมการเข้า

ร่วมประชมุ ดงัรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในหนังสอืนัดประชมุหน้า 6 และตารางด้านลา่ง 

  ค่าตอบแทน เบยีประชุม 

  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง) 

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 

คณะจดัการ ประธาน 0 15,750 

 กรรมการ 0 0,500 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,500 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพอืสงัคม         

และความยงัยืน 

ประธาน 150,500 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 

หมายเหต:ุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนสั เงินบํานาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอืนแก่ 

กรรมการ  

  

คําถามทีสาํคญั และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดงัน ี

1. นายศกัดิ ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรณีทีกรรมการหนึงท่านดํารงตาํแหน่งใน

หลายคณะ  กรรมการท่านนนัจะได้รับคา่ตอบแทนจากหลายคณะหรือไม ่

  ประธานได้ตอบข้อซกัถามข้างต้น ว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว หากกรรมการหนึงท่านดํารงตําแหน่งในหลาย

คณะ กจ็ะได้รับคา่ตอบแทนในคณะนนัๆ เช่นกนั แต่อย่างไรกต็าม กรรมการทีได้รับการแต่งตงัมาจากบริษัทแม่ (บริษัท ทา

ทา สตีล (อินเดีย)) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัททีตนเข้าไปดํารงตําแหน่ง ตามทีได้รายงานไว้ในรายงาน

ประจําปี 2560-2561 หน้า 43 ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชือ) สอบถามเกยีวกบับทบาทหน้าทีของคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความ

ยงัยนื 
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นายหตัถศกัด ิณ ป้อมเพช็ร์ ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืน ชีแจงว่าคณะกรรมการชดุ

ย่อยดงักลา่วจดัตงัขึนมาใหม่เมือวนัที 24 เมษายน 2561และได้ประชมุเป็นครังแรกเมือวันที 5 มิถุนายน 2561 โดยปกติ

บริษัทได้ดาํเนินการด้านกิจกรรมเพือสงัคมเป็นประจําอยู่แล้ว คณะกรรมการชุดย่อยนีได้จัดตังขึนเพือให้คําแนะนําและ

ติดตามการริเริมทํากิจกรรมเพอืสงัคมต่างๆ และทําหน้าทีพจิารณาใน 3 เรืองหลกั ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ทงันี ความปลอดภยัในการทํางานทีโรงงานถือเป็นเรืองทีสําคญัมาก เนืองจากพนักงานทํางานใกล้ชิดกับเครืองจกัร สิง

สาํคญัคอื การรักษามาตรฐานความปลอดภยั และการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตใุนทีทํางาน ในส่วนของกิจกรรมเพือสงัคม

และการพัฒนาอย่างยงัยืน บริษัทได้ดําเนินการจดักจิกรรมเพอืชุมชนและสงิแวดล้อมทีหลากหลาย ทังการปลกูต้นไม้ การ

มอบมุมหนงัสือและห้องสมดุเคลอืนทีให้แก่โรงเรียนทีอยู่ในท้องถินห่างไกล เพือสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน 

โดยบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายและตดิตามผลอยา่งต่อเนือง 

3. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนผู้ถือหุ้นทีได้เข้าเยียมชมโรงงานในปีที

ผ่านมา และจะมีการจดัในปีนีหรือไม่ 

ประธานชีแจงว่าในปี 2560 มีผู้ ไปเยยีมชมโรงงานจาํนวนทงัหมด 4 ท่าน และ 40 ท่านในปี 2559 โดยบริษัทได้มี

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีสนใจเข้าเยียมชมโรงงาน ทําการลงทะเบียนได้ในวนัประชมุผู้ถือหุ้น และจะทําการจัดเยียมชม

โรงงานต่อไป ซึงเป็นวิธีปฏิบัตมิาตงัแตปี่ 2559 

เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ทปีระชมุพิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนให้กบักรรมการ 

ประจําปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพมิเตมิกอ่นการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนีจะต้องได้รับ

การอนมุัตจิากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้ นทีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

มติทีประชุม ทีประชมุมีมติอนมุัตค่ิาตอบแทนให้กบักรรมการ ประจาํปี 2561-2562 ตามทีคณะกรรมการเสนอ

จนกว่าทีประชมุผู้ถอืหุ้นจะมีมติเปลยีนแปลงเป็นอย่างอนื ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผู้ถอืหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี (ทังนี เนืองจากวาระนีเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบริษัททีเป็นผู้ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงจึงของดออกเสยีง)  

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,263,383 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน 6,213,369,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9856 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน         703,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0113 

งดออกเสยีง  จํานวน      191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสยี จํานวน     0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   

 หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพมิขนึเป็นจาํนวน 21 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ  550,825 หุ้น 

วาระที 7: พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตงัผู้สอบบัญชแีละกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 
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นายอลนั แคม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ทีประชมุทราบว่า เพือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท  

ข้อ 40 ซึงกําหนดให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณา แต่งตงัผู้สอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทังนี  มีเงือนไขตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่บริษัทต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทีลงลายมือชือรับรอง

งบการเงินทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอนืในสาํนกังานสอบบัญชเีดยีวกนัได้  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามัญ

ผู้ถอืหุ้นแต่งตงัผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจาํปี 2561–2562 (1 เมษายน 2561–31 มีนาคม 2562) ดงันี 

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4474) และ  

 นายวิเชียร กงิมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3977) และ  

 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4843)  

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึงเป็น

ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดงักลา่วข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน ของบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ สาํหรับปี 2561-2562 ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2561 และสินสดุวันที 31 

มีนาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2561-2562 เป็นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึง

เป็นอัตราทีเท่ากบัค่าสอบบญัชีประจําปี 2560–2561 

รายละเอียดข้อมูลการแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบ ริษัทย่อยประจําปี  

2561–2562 ปรากฏในหนังสอืเชิญประชมุหน้าที 8  ทีได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

 นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยประจําปี 2561-2562 เป็นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึงเป็นอตัราทีเท่ากบัค่าสอบบัญชีประจําปี 2560-2561  

โดยมีรายละเอยีดคา่สอบบญัชี ดงัปรากฏในตารางด้านลา่ง ดงันี  

ค่าสอบบัญชี ปี 2561-2562 

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2560-2561 

(ปีทีผ่านมาทังปี) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 

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

รวมค่าสอบบัญชี 3,151,235 บาท 3,151,235 บาท 

ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน

ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 
898,000 บาท 898,000 บาท 

จํานวนทังสิน 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 

 

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรืองใดเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ทีประชมุพจิารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และ

กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพิมเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการ
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ประชุมนีเป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนมุัตจิากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี 

ผู้ถอืหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,274,383 หุ้น  

เห็นด้วย  จํานวน 6,212,965,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9789 

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน 1,117,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0180 

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสยี จํานวน                     0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   

หมายเหตุ:   ในวาระนีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพมิขนึเป็นจาํนวน 2 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทงัสนิ 11,000 หุ้น 

วาระที 8 : เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ถอืหุ้นมีการกลา่วถึงประเด็นในเรืองอืนๆ สรุป ดงันี 

1. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชือ) ได้กลา่วขอให้ผู้ถือหุ้นท่านอนืใช้สทิธิ และเสยีงทีมีในการประชุม รวมทังได้เสนอให้

กรรมการยิมมากขึนเพือให้บรรยากาศในการประชมุไม่ตึงเครียดจนเกินไป ทังนี ได้แนะนําให้เปลียนสถานทีในการจัด

ประชุมในปีถดัไปโดยให้เป็นสถานทีทีติดกบัรถไฟฟ้า 

2. นายพาษรร  พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับนายอลนั แคม และนางสาวอนุตตรา  

พานโพธิ ทอง ซึงเป็นกรรมการใหม่ในปีนี โดยแสดงความหวงัว่าท่านทังสองจะทุ่มเทให้กบับริษัทและมีความซือตรงต่อ

หน้าทีในฐานะกรรมการอสิระ 

ประธานกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นสาํหรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะ และรับทราบประเด็นทีผู้ถือหุ้ นแนะนํามา

ข้างต้น 

3. นายชาญชยั โลว่รพงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเกียวกับยอดขายทีเพิมสงูขึนว่าเป็นผลมาจากเหล็ก

ลวดคาร์บอนสงูหรือไม่ และสอบถามเพมิเติมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของเหลก็ลวดในปัจจบุนั ซึงบริษัททีนําเข้าเหลก็

ลวดจากประเทศจีนจะต้องชําระภาษี ทังนี บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการดําเนินการต่อการนําเข้าเหล็กลวดจาก 

ประเทศจีน 

ประธานตอบขอซกัถามกรณีเหลก็ลวดคาร์บอนสงูวา่มีสว่นชว่ยในการเพมิยอดขายของบริษัท สําหรับผลกระทบ

จากการนําเข้านัน บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของทังผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนือง ปัจจบุันบริษัทได้ผลิต

เหลก็ลวดคาร์บอนสงูสาํหรับนําไปผลติลวดเหลก็ทีใช้ในยางรถยนต์ (tire cord) ซึงเป็นเหลก็ทีมีคณุภาพสงู 
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4. นายสมเกียรติ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวอวยพรกรรมการใหม่และบริษัทให้

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต จากนนัผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะวา่เนืองจากการประชมุใช้เวลาค่อนข้างนาน บริษัทควรจะ

จดัอาหารกลางวนัให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย 

 ประธานรับทราบประเด็นทีนําเสนอและกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นสาํหรับการสนบัสนุน 

5. นายวาทิน ชติุปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมและสถานะของบริษัทใน

ปัจจุบนั รวมถึงจดุแขง็ของบริษัท ซงึพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ หลายบริษัทในประเทศต่างกต้็องดินรนในหลายปีทีผ่านมา 

 ประธานกลา่วว่าในสว่นของสว่นแบ่งทางการตลาด บริษัทเป็นผู้นาํในผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาว ซึงได้รับการยอมรับ

เป็นอย่างดีในตลาด ทังนี  บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างทีสุดเท่าทีบริษัทจะทําได้สําหรับการจําหน่ายใน ตลาด

ภายในประเทศ รวมทังการสง่ออกไปยงัตลาดเชิงกลยทุธ์ตา่งๆ ด้วย 

6. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชือ) สอบถามว่าบริษัทสามารถซือไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้หรือไม่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแจงว่า ณ ขณะนี แหล่งพลงังานของบริษัทมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ) แตบ่ริษัทได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนด้วยเช่นกัน และเมือเร็วๆนี บริษัทได้ทําการติดตังระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 

(Solar Power) ทีโรงงานระยอง ซงึคาดว่าจะสามารถช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

7. นางสาวศิริพร ศริิไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ

สถานะของบริษัทวา่ยังเป็นบริษัททีมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอนื (Holding Company) อยูห่รือไม่ 

 ประธานได้อ้างอิงข้อมลูในหน้า 35 ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึงมีคําอธิบายเกียวกับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลว่า บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหักทุนสํารองตาม

กฏหมาย) ของงบการเงินรวม ในสว่นของสถานะการถือหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ยงัคงเป็น

บริษัททีมีรายได้จากการถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทบริษัทย่อยทงั 3 บริษัท ได้แก ่บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) (N.T.S) บริษัท เหลก็กอ่สร้างสยาม จํากดั (SCSC) และบริษัท เหลก็สยาม (2001) จํากดั (SISCO) 

8. นายพาษรร  พรหมสถิต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามกรรมการในช่วงของวาระแรกเกยีวกบัขา่วที

บริษัท ทาทา สตลี (อินเดีย) มีแผนทีจะขายบริษัทย่อยในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึงผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในทีประชมุแล้ว  

ประธานจึงแจ้งข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัท ทาทา สตีล (อนิเดีย) ได้ทําการประเมินด้านกลยุทธ์รวมทังทบทวนผล

การดําเนินงานของกลุม่บริษัททีถือหุ้นเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาทางเลือกอืนๆ ด้วย โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  

 ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอวาระอืนๆเพมิเติม 

  เมือทีประชมุผู้ถอืหุ้นไม่มีเรืองอืนใดทีจะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีได้สละ

เวลามาเข้าร่วมประชมุและอนุมตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรืองต่างๆ ด้วยดีในครังนี และได้กลา่วปิดประชุม  




