
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 1 จาก 23 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 
วนัศกุร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. 

กรรมการผู้มาประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

2. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       
    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 
คณะจดัการ 

6.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  
คณะจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

7. นายราจีฟ มงักลั   คณะจดัการ  
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่  
กรรมการลาประชุม 

1. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เลขานุการ  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท 
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ผู้บริหาร 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

3. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

6. นายอมิท คนันา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการลงทนุและความเป็นเลศิทางธุรกิจ  

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 

8. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

9. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ Audit Partner หมายเลขผู้สอบบญัชี 4474                                                      
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ ผู้จดัการสว่นอาวโุส – กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 

2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส – บญัชี  
   

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 

_____________________________________________________________________________________ 

นายสวสัดิ์ คชิุตา หวัหน้าแผนกรักษาความปลอดภยัโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพือ่อธิบายการ
ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัภายในพืน้ท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉินขึน้  

นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะกรรมการได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทกุท่าน
ที่มาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้ที่มาด้วย
ตนเองและที่รับมอบฉันทะจ านวน 329 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 6,174,707,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3204        
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุ  
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ประธานคณะกรรมการได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัทที่
เข้าร่วมประชมุ นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
ส่งสารแสดงความเสียใจและขออภัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครัง้นีไ้ด้ เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ                 
จึงมอบหมายให้นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในฐานะตวัแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลงัจากนัน้ ประธานคณะกรรมการได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชุม
เป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้แจ้งก าหนดการ
ใช้สิทธิในการสง่ค าถามมายังเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 
2562 โดยการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการส่งค าถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบั “การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ซึ่งในระหว่างระยะเวลาที่รับค าถาม
ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 มีผู้ ถือหุ้นหนึ่งท่านได้ส่งค าถามมายงับริษัท โดยบริษัทจะตอบค าถาม
ดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 มีข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะ    
ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นเอกสารที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า 
ในเอกสารหน้า 35–38 (ภาษาองักฤษในหน้า 32-36) และมีวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ การ
นบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดงักล่าว  ในเอกสารหน้า 39–42 
(ภาษาองักฤษในหน้า 37-42) ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่หุ้ นเป็นหนึง่เสยีง    

(2) ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุจะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ลว่งหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่ งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือ
เป็นกรณีอื่นๆ ซึง่ต้องการคะแนนเสยีงแตกตา่งจากกรณีปกติ  

(3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ  ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด  
“ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง” โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ชมูือและเลอืกกาเคร่ืองหมายตามความเห็น
ของผู้ ถือหุ้นลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นในขณะที่ลงทะเบียน พร้อมทัง้เซ็นช่ือก ากบั ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วในแตล่ะวาระการประชมุโดยทนัทีเพื่อท าการรวบรวมคะแนนตอ่ไป  

ทัง้นี ้ ในกรณีมอบฉันทะ  หากผู้มอบฉันทะได้ท าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้
คะแนนเสยีง ตามที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเพื่อใช้
นบัเป็นมติของที่ประชุม   แต่หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการดงัที่ได้เรียนไว้แล้ว 

ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ชมูือในท่ีประชมุ รวมทัง้ในกรณีที่ออกจากที่ประชมุในวาระนัน้ๆ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น
ได้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ 

 (4) ในการประชุมแต่ละวาระ นายจาตุรงค์ เรือนทอง ทนายความ จากส านกักฎหมายสจัธรรมทนายความ      
จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทโดยการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง แล้วจึงจะ
ประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 

  (5) ในการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ทางบริษัทจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเร่ิมวาระถดัไป โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือ และเมื่อ
ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงตอ่ที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือค าถามตอ่ไป โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ และในบนัทึกการประชุมจะบนัทึกการเสนอความคิดเห็น 
และค าถาม – ค าตอบโดยสรุป หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้
จดัเตรียมไว้ให้ โดยสง่ให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมสง่ตอ่ให้ทา่นประธานตอ่ไป 

 ประธานคณะกรรมการจึงได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  17 ประจ าปี 2561 เมื่ อวันที่  25 
กรกฎาคม 2561 

 ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชุมฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อม
กับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่  1 ในหน้าที่ 11-27 
(ภาษาองักฤษในหน้า10-24) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 

 รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้รับการบนัทึกและ
น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 
2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  

http://www.tatasteelthailand.com/
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 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ          
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ก่อนการลงคะแนนเสยีง ประธานคณะกรรมการท าการแจ้ง
ก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,227,485,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชุม จ านวน 128 ราย เป็นจ านวน 
52,788,669 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 457 ราย เป็นจ านวน 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9472 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทตรวจสอบสาเหตขุองบตัรเสีย จ านวน  11,000 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 0.0002  ด้วย เพื่อมิให้เป็นการเสยีคะแนน โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองนีแ้ละตอบว่ามาจากการที่ผู้ ถือหุ้น
รายหนึง่ได้ลงคะแนนเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย ในบตัรใบเดียว 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ประธานคณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการพฒันาหลกัในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตาม
สารจากคณะกรรมการท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561-2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม 2562 
น าเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ครอบคลมุปริมาณการใช้เหล็กของโลก อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเหล็กของโลก 
สถานการณ์ทางการตลาดของเศษเหลก็และแทง่ถ่านอิเลคโทรด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และผลการด าเนินงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงานด้านการผลติของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

กรรมการผู้จดัการใหญ่อธิบายวา่สว่นประกอบจากปัจจยัภายนอกและภายในสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ในคร่ึงปีหลงัของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัในคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ระหว่างเดือนกนัยายนถึงเดือนธันวาคมราคาเหล็กในตลาด
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนยัส าคญั สง่ผลให้ลกูค้าชะลอการสัง่ซือ้เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้า ซึ่งสง่ผลต่อ
ปริมาณและผลก าไร มีสองประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ได้แก่ 1) โรงงาน SCSC จังหวดัระยองที่เกิด



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 6 จาก 23 

อบุตัิเหต ุเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2561 สง่ผลให้โรงงานผลติเหลก็ หยดุท าการผลติประมาณ 25 วนั สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและ
หว่งโซอ่ปุทานของบริษัท บทเรียนที่ได้รับจากเหตกุารณ์ในครัง้นี ้คือ การก าหนดมาตรการการด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็นขึน้
ทัง้  3 โรงงาน 2) มีการส ารองหนีสู้ญในปี 2562 จ านวน 35 ล้านบาทจากลูกค้ารายหนึ่งที่ช าระเงินล่าช้า                            
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาจ าคกุกรรมการบริษัทดงักลา่วเป็นเวลา 10 ปี ซึง่จ าเป็นต้องมีการตัง้ส ารองหนีส้ญู 
บริษัทมีนโยบายสนิเช่ือที่แข็งแกร่งเพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีการช าระเงินตามปกติ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ลกูค้าไมช่ าระเงิน ทาง
บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่ถกูต้อง 

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรางวลัและความส าเร็จมากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงาน
คณุภาพ ประจ าปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Award 2018 in Quality Management) ซึ่งนบัเป็นครัง้ที่สี่
ในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ        
(SET Sustainability Awards 2018) และ รางวลัหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) 
และด้านการบริหารจดัการแรงงานและการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเดน่ด้านความปลอดภยั ประจ าปี 2561 

ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่น าเสนอโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัตอ่ไปนี ้

1. นางวิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อ้างถงึการน าเสนอรายงานผลประกอบการโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่
วา่ บริษัทมีความกงัวลเก่ียวกบัการใช้ก าลงัการผลติโดยบริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศไทย ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50
เร่ืองนีท้ าให้ผู้ ถือหุ้นมีความกงัวล ผู้ ถือหุ้นจึงได้สอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัทในการด าเนินการในเร่ืองนี ้

 กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และได้ตอบข้อซกัถามว่ารัฐบาลได้เสนอการออก
กฎหมายไม่อนญุาตให้มีการจดัตัง้โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างรายใหม่ในประเทศไทยขึน้อีกในช่วงห้าปีข้างหน้า ความ
พยายามของบริษัท คือ การรักษาความสามารถในการแข่งขันและการได้รับอนุมตัิให้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ      
เพิ่มมากขึน้ โดยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ  70-75 ทัง้นี ้ บริษัท
วางแผนก าลงัการผลติไว้ที่ระดบัร้อยละ 80-85  

 2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับ
สหรัฐอเมริกา  และหลายบริษัทในประเทศจีนท าการซือ้ หรือจัดตัง้โรงงานผลิตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทัง้ประเทศไทย    
ซึง่สง่ผลตอ่ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้และราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด และเคร่ืองจกัรในตลาดเพิ่มสงูขึน้  ในระยะ
ยาว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่เหล็กจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากกว่าการ
ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นยงัสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการแข่งขนักับผลิตภณัฑ์เหล็กที่น าเข้าจาก
โรงงานของประเทศจีนท่ีตัง้อยูใ่นประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทของ
ประเทศจีนมาจดัตัง้โรงงานผลติเหลก็ในประเทศไทยเพื่อท าการซือ้และขายผลิตภณัฑ์เหล็กระหว่างกนัเองเท่านัน้ ผู้ ถือหุ้น
ต้องการทราบสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของราคาแทง่ถ่านอิเลคโทรดของโลกอีกด้วย 
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 ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่าจากการที่ความต้องการภายในประเทศ
จีนมีความแข็งแกร่ง ประเทศจีนสง่ออกเหล็กลดลงจากประมาณ 100 ล้านตนัในปี 2558-2559 เป็น 65 ล้านตนัในปีที่ผ่าน
มา อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคการค้า หลายประเทศมีความกังวล
เก่ียวกบัการน าเข้าสนิค้าเหลก็มายงัประเทศและต้องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน รัฐบาลให้การสนบัสนนุการผลิต
เหลก็ภายในประเทศโดยออกมาตรการตา่งๆ ดงันัน้ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในกลุม่ประเทศอาเซียน
ได้น าเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครอง ในประเทศไทยเหล็กเส้นก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) และได้รับความคุ้มครองจากการน าเข้า ประธานคณะกรรมการอธิบายว่าราคา
ของวตัถดุิบ เช่น เฟอร์โรอลัลอย แท่งถ่านอิเลคโทรด และอื่นๆ เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดต่างประเทศและไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการใช้งานที่สงูขึน้ของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน ในความเป็นจริง การผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้า         
ในประเทศจีนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าลงัการผลิตเหล็กทัง้หมด เนื่องจากประเทศจีนใช้เตาถลงุเหล็กและซือ้แร่เหล็ก
มากกวา่ ประเทศจีนผลติเศษเหลก็ขึน้ในท้องถ่ินและมีการน าเข้าในจ านวนไมม่ากอีกด้วย 

 นายฤทธิชยัสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลก าไรในปีการเงิน 2562-2563 และสอบถาม
ว่า บริษัทสามารถประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากข่าวที่ว่าอาจจะมีการลดค่าไฟฟ้าในอนาคต  หลังจาก             
ที่โครงการโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ สิน้สดุลง บริษัทมีแนวทางในการผลติสนิค้าพิเศษอยา่งไร ประธานคณะกรรมการตอบข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ ความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยู่ในระดบัที่ดี เนื่องจาก     
มีการเติบโตของการพฒันาในประเทศเหล่านี ้บริษัทเช่ือว่าด้วยความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึน้ การสนบัสนุนจากภาครัฐ      
ในการใช้จ่ายด้านโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ปรับตวัลดลง ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึน้ 
ดงัที่ได้แสดงไว้ในแนวโน้มธุรกิจปีการเงิน 2563 ซึ่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้น าเสนอต่อท่านผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบนัรัฐบาลมีการประกาศอตัราค่าไฟฟ้าทุก  4 เดือน โดยราคาจะขึน้อยู่กับราคาเชือ้เพลิง
ระหวา่งประเทศและปัจจยัอื่น ๆ ประกอบ บริษัทติดตามอตัราคา่ไฟฟ้าอยา่งใกล้ชิดและยงัคงแสวงหาแหลง่พลงังานส ารอง
ที่มีราคาถกูกวา่ ส าหรับปีการเงินท่ีผา่นมา SCSC ได้ด าเนินการติดตัง้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงงานซึ่งท าให้
บริษัทมีต้นทนุคา่ไฟฟ้าที่ต ่ากวา่ราคาคา่ไฟฟ้าปกติอยา่งมีนยัส าคญั 

 3. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของการท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น
ระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้อ้างถึงต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อการ
ขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัทโดยแนะน าให้บริษัทผลิตสินค้าเหล็กในระดบัประหยดัจากขนาด (economy of 
scale) และจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยการก าหนดสว่นตา่งคงที่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแจ้งว่าประธานคณะกรรมการจะแจ้งสถานะในการท าธุรกรรม
การซือ้ขายหุ้นระหวา่ง HBIS กบัทาทา สตีล ประเทศไทย ในช่วงท้ายของการประชมุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นต่อไปว่าในการด าเนินธุรกิจปกติ ราคาสินค้าจะถกูก าหนดจากต้นทนุบวกด้วยก าไร แต่ส าหรับธุรกิจเหล็กนัน้    
มีข้อจ ากดั สืบเนื่องจากการที่มีการใช้ก าลงัการผลิตต ่าในประเทศ ลกูค้ามีทางเลือกที่จะซือ้สินค้าเหล็กจากผู้ขายที่เสนอ
ราคาที่ต ่ากวา่ได้ โดยอธิบายว่าในขณะที่เตาหลอมไฟฟ้าใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และผลิตเหล็กที่มีคณุภาพดีกว่า การผลิต   
ที่ผา่นเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าซึง่ไมเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดในกระบวนการผลิต ในประเทศไทย
ผู้ผลติที่ใช้เตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในการผลติเหลก็ สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์เหล็กในราคาที่ต ่ากว่าได้ ส าหรับประเทศ
ไทย อตัราการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสงู (On-peak) (ในวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ 13 ชั่วโมงในระหว่างวนั)          
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มีอตัราคา่พลงังานสงูกวา่ในเวลากลางคืนประมาณร้อยละ 40 หรือช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต ่า (Off-peak) (ในวนัเสาร์
อาทิตย์และกลางคืน) รวมกบัคา่ความต้องการพลงัไฟฟ้า (Demand Charge) (ประมาณ 2-3 ล้านบาท) ช าระแก่การไฟฟ้า 
จากความต้องการของตลาดที่ผันผวน เป็นปัจจัยส าคัญที่บริษัทจะน ามาพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่บริษัท           
จะด าเนินการผลติโดยผา่นกระบวนการผลติจากโรงงานผลติเหลก็ หรือจะซือ้เหลก็แทง่จากตลาด 

 4. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับ ต้นทุนรวม ราคาขาย Spread         
(ผลตา่งราคาขายและราคาวตัถดุิบ) และแนวโน้มของ Spread ในปีนี ้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และตอบว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาอ่านค าจ ากัดความของ Spread     
ได้จากงบการเงินท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี โดยปกติ ราคาเศษเหลก็จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 55-58 ของต้นทนุเหล็กทัง้หมด
ที่ผลติในประเทศไทย และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20-25 เป็นต้นทนุทางด้านพลงังาน แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอลัลอย 
วสัดทุนไฟ และวตัถดุิบอื่นๆ รวมประมาณร้อยละ 75-78 ของต้นทนุทัง้หมดสว่นที่เหลือเป็นต้นทนุคงที่และต้นทนุจากการ
ด าเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา Spread เฉลีย่ของบริษัทอยูร่ะหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตนั ต้นทนุผนัแปร
ในอดีตที่สงูขึน้เป็นผลมาจากต้นทุนของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ราคาประมาณ 800-900  บาทต่อตนั เมื่อเทียบกับราคา
ประมาณ 200 บาทต่อตนั เมื่อ 3 ปีก่อน Spread  มีโอกาสปรับเพิ่มได้จาการขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มและลดปริมาณ
สนิค้าประเภทโภคภณัฑ์ (Commodity) ลง บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าประเภทเหล็กลวดรวมทัง้สินค้าตดัและดดัส าเร็จรูปพร้อม
ใช้งานเพิ่มขึน้ บริษัทด าเนินการในด้าน Product Mix (สว่นผสมของสนิค้า) สนิค้าที่มีมลูค่าเพิ่ม และลดต้นทนุเพื่อปรับปรุง 
Spread ทัง้นี ้Spread ของปีนีจ้ะใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา สว่นราคาเศษเหลก็ยงัคงมีความแข็งแกร่งอยา่งมาก 

 ตามค าถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการท าธุรกรรมการซือ้
ขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และอธิบายว่า HBIS ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์        
ภาคบงัคบัจากรัฐบาลประเทศจีน 

 5. นายบญุนะ หาสติพานิตกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัท มีความสนใจในการผลติเหล็กโครงสร้าง 
เช่นเดียวกบัผลติภณัฑ์ที่ผลติโดย บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั หรือไม่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และตอบวา่ บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
(SYS) เป็นผู้ผลติเหลก็โครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างขนาด 
2-4 นิว้ ความต้องการใช้เหลก็รูปพรรณในขณะนีม้ีไมม่ากนกั และไมใ่ช่เวลาที่เหมาะสมส าหรับการลงทนุขนาดใหญ่ส าหรับ
สายการผลติสนิค้านี ้อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาผลิตสินค้าประเภทนีใ้นโอกาสที่เหมาะสมและ
หารือเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในอนาคตตอ่ไป 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงาน     
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ
รับทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562     
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้         
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิโดยคณะกรรมการแล้วนัน้ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561-2562 ของบริษัท           
ซึ่งในปีนี ้บริษัทน าเสนอรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานประจ าปี     
ผา่นอปุกรณ์อิเลคโทรนิคและสมาร์ทโฟน ทัง้นี ้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปดรูายงานประจ าปีได้ที่เว็ปไซต์ของบริษัทเช่นเดิม      
ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ย   

   

  มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเก่ียวกบัการประเมิน   
การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและคา่ความนิยม และได้สอบถามวา่ เหตใุดคา่เผ่ือการด้อยค่าของ NTS ที่ (3,380) 
ล้านบาท จึงสิน้สดุลง บริษัทมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ NTS จะไมม่ีการด้อยคา่ในอนาคต ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการ
ค านวณคา่ความนิยม และบริษัทต้องประเมินทกุปีหรือไม่ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่าค่าความนิยมเกิดจากการซือ้บริษัท      
เหล็กสยาม (2001) จ ากดั (SISCO) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั (SCSC) และบมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS)    
เมื่อปี 2545 โดย บมจ. มิลเลนเนียมสตีล ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ค่าความนิยม คือ      
ส่วนต่างของราคาที่จ่ายหกัด้วยมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยที่ได้มา โดยทุกปีจะมีการตรวจสอบการด้อยค่าของ       
ค่าความนิยมส าหรับทุกกิจการ และกระบวนการในการติดตาม คือ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ      
เพื่อยืนยนัว่ายงัมีค่าความนิยมในงบการเงิน ค่าความนิยมใน NTS ได้ถกูตดัจ าหน่ายหมดแล้ว ตัง้แต่ปี 2551 ได้มีการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีของไทย กลุม่กิจการได้หยดุการตดัจ าหนา่ยค่าความนิยมโดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการ
ด้อยคา่ของคา่ความนิยมแทน นายศกัดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสนิค้าคงเหลอืสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความ
แตกต่างไปจากสินค้าคงเหลือ ที่บันทึกในงบกระแสเงินสด ประธานคณะกรรมการตอบว่างบกระแสเงินสดบันทึก           

  สนิทรัพย์ 12,150 ล้านบาท 
  หนีส้นิ 3,115 ล้านบาท 
  สว่นของผู้ ถือหุ้น 9,035 ล้านบาท 
  รายได้รวม 22,304 ล้านบาท 
  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (188) ล้านบาท 

  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.02) บาท/ หุ้น 
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การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือในเงินทุนหมนุเวียน ในขณะที่งบแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
บริษัท 

นายศกัดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบังบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมวา่ มีการบนัทกึรายได้จากการ
ขาย 22,222 ล้านบาท ในขณะท่ีต้นทนุขายอยูท่ี่ (21,619) ล้านบาท และขาดทนุส าหรับปี (188) ล้านบาท เมื่อพิจารณาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ ถือหุ้นพบว่าก าไรก่อนภาษีเงินได้มีจ านวน  64 ล้านบาท ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีรายได้
ที่มาจากธุรกิจหลกัหรือมาจากรายได้อื่น กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วตอบวา่ รายได้อื่นมาจากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ครัง้เดียว
ในระหว่างปี โดย รายได้อื่น จ านวน 82 ล้านบาท ตามที่อธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อที่ 26 ประกอบด้วย 
รายได้จากเงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภยั จ านวน 41 ล้านบาท รายได้จากการขายผลพลอยได้ เช่น ฝุ่ น ดิน 
และอื่นๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รายได้จากดอกเบีย้ค้างช าระจากการช าระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า นายหัตถศักดิ์               
ณ      ป้อมเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)      
โดยมีรายได้มาจากบริษัทยอ่ยที่ด าเนินงานจ านวน 3 แหง่ 

นายศกัดิ์ชยัสอบถามวา่การจ่ายเงินปันผลนัน้ มาจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ นายหตัถศกัดิ์ 
ณ ป้อมเพ็ชร ตอบวา่การจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดจากงบการเงินรวม 

2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด จากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทนุใน “เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์” จ านวน 241 ล้านบาท และจากงบกระแสเงินสดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานใน “ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย” จากเคร่ืองจกัร 366 ล้านบาท จะเป็นเช่นนี ้
ต่อไปทกุปีหรือไม่และจะมีการลงทนุขนาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับบริษัทได้   
ตัง้ส ารองคา่ชดเชยส าหรับพนกังานท่ีเกษียณอายแุละมีอายงุานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จากการเปลี่ยนแปลงผลบงัคบั
ใช้ของกฎหมายจากการจ่ายคา่ชดเชยจ านวน 300 วนัเป็น 400 วนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และอธิบายว่าบริษัทมีแผนการลงทนุในงบลงทนุ ทัง้หมด   
3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 2) โครงการซ่อมบ ารุงเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 
และ 3) การลงทนุท่ีมีผลตอบแทน ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้จ่ายเงินลงทนุ 241 ล้านบาท ในขณะที่ในปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดไว้เป็นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดการณ์ใช้จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่          
1) การลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เศษเหล็กที่ SCSC จังหวัดระยอง และ                     
2) การปรับปรุงการผลิตของเหล็กลวดที่ NTS จงัหวดัชลบุรี ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับระบบอตัโนมตัิและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของอตัราก าลงัคน กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบ
ค าถามเก่ียวกับเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และบันทึก
ผลกระทบทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในงบการเงิน           
ได้เปิดเผยไว้ในหน้าสุดท้ายของรายงานประจ าปี ปีงบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงานนีต้อ่งบการเงินของกลุม่กิจการและบริษัทจ านวน จ านวน 57 ล้านบาท และ 15 ล้านบาทตามล าดบั 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 11 จาก 23 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี  สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการ
ประชุมนี เ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที ่มาประชุมและ               
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,229,763,676  หุ้น        คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน  6,225,131,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      99.9256  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน           4,632,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0744  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

  
หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 92 ราย เป็นจ านวน 2,267,438 หุ้น นบัรวมจ านวน        

ผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 549 ราย เป็นจ านวน 6,229,763,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9742 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2561 การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 7.51 
ล้านตนั ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2560 ซึ่งมาจากการผลิตที่ลดลงร้อยละ 7.3 ในขณะที่การน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7      
จากปีก่อน การผลิตภายในประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้าลดลง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมเหลก็ทรงยาวในประเทศไทยคือ การเพิ่มขึน้ของผลผลติจากเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในชว่ง 18 เดือนที่ผา่นมา 
ในระหวา่งปีมาตรฐานอตุสาหกรรมของประเทศไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงคณุภาพเหลก็เส้นท่ีแตกตา่งตามวิธีทางการผลติ
เหล็ก สิ่งนีค้าดว่าจะเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกบัการผลิตเหล็กประเภทต่างๆ  และการเพิ่มปริมาณการขายเหล็ก     
ที่ผลติจากเตาหลอมไฟฟ้า 

ราคาวตัถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า เฟอร์โรอลัลอยด์ และวสัดุทนไฟที่สงู
และเปลี่ยนแปลงตลอดทัง้ปี ในช่วงคร่ึงปีหลงั ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานของบริษัทมีการขาย
เหลก็เส้นในโครงการก่อสร้างลดลงเนื่องจากความลา่ช้าในการลงทนุของภาครัฐในโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้          
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และข้อ 46 ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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 นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา      
ไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช าระหนีข้องบริษัทให้เสร็จสิน้ตามสญัญา การปรับ
โครงสร้างหนี ้และสญัญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคัญ แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ        
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า “การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจ าปี 2561-2562 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน (188) 
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจ านวน (2,762) ล้านบาท ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 64 ล้านบาท และมีก าไรสะสมจ านวน 1,540 ล้านบาท  

 
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินส ารองหลงัการโอนในปีการเงิน
ปัจจบุนัมีจ านวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งวา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้เงินออมเพื่อการลงทนุในหุ้นบริษัท และ
คาดว่าจะได้รับเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นขอให้บริษัทสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยว่าได้เลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่
ถกูต้องเหมาะสมแล้ว 

ประธานคณะกรรมการกล่าวช่ืนชมและขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทกุท่านที่ให้การสนบัสนนุและเข้าใจบริษัท และแจ้งว่า 
Tata Steel Limited มีความเช่ือมัน่ตอ่ประเทศไทยสงูมากและยงัคงลงทนุในบริษัทอยู่ ผู้บริหารและพนกังานท างานอย่าง
หนกัเพื่อการช าระหนีอ้ย่างตรงเวลาให้แก่ธนาคาร จนเกือบจะปลอดหนี ้ด าเนินการผลิตในโรงงานทัง้ 3 แห่งด้วยความ
ปลอดภยัอย่างสงู ปรับปรุง Product Mix (สว่นผสมของผลิตภณัฑ์) และได้รับการยอมรับมากมายจากภาครัฐและอื่นๆ 
บริษัทมัน่ใจในการท าสิง่ที่ดีที่สดุเพื่อการปรับปรุงต่อไปและขอขอบคณุและช่ืนชมต่อความอดทนรอและการสนบัสนนุของ  
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

2. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ร้องเรียนเร่ืองการให้บริการของโรงแรมและขอ
เปลีย่นเป็นโรงแรมอื่นในปีหน้า ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วขอบคณุประธานคณะกรรมการที่เข้าใจ 

ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะและขออภยัต่อผู้ ถือหุ้นส าหรับความไม่สะดวก  
ที่เกิดขึน้ และขอให้เลขานกุารบริษัทด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบริการท่ีดีขึน้ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
ก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสม    
ในเงินส ารองหลงัการโอนในปีการเงินปัจจุบนัมีจ านวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน ส าหรับการ
จ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ซึง่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล  โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการ
ลงคะแนนเสยีงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561-2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 
ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,231,190,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน  6,227,965,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9482  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 3,115,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0500 
งดออกเสยีง  จ านวน 110,000        หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0018  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 33 ราย เป็นจ านวน 1,426,654 หุ้น นบัรวมจ านวน       
ผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 582 ราย เป็นจ านวน 6,231,190,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ       

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากตนเองเป็น
หนึง่ในกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้จึงขอให้วาระนีน้ าเสนอโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่แทน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ในอตัราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียง
กนักบัหนึ่งในสาม) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่ง
กรรมการอีก ก็ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1)  นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
    ประธานคณะจดัการ 
    ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
2)  นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ   

     กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
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3)  นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ  

    คณะจดัการ 

    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

 ในการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ได้พิจารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี ้              
และมีความเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ 1) นายปิยชุ กปุต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร 
และ 3) นายอาชีช อนปัุม เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิ
เก่ียวกับการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท าโดยทุจริต และการท ารายการที่อาจเกิด             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยชุ กุปต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร และ 3) นายอาชีช อนปัุม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการ  บรรษัทภิบาล    
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุล าดบัท่ี 3   

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 (ข) ในการเลือกตัง้
กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคน
ในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้
สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้และ หลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  

 ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี  ้เป็นวาระปกติ     
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานคณะกรรมการได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นนี ้        
และจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ได้โปรดยืนขึน้ตามที่ได้แสดงประวตัิ
ของทา่นท่ีหน้าจอ  
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 เป็นรายบุคคล และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม       
ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน            
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. นายปิยุช กุปต้า 
 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน     6,230,420,752  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9876  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0090  
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0034  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายธราธร เปรมสุนทร  
      
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,314,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9859 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน       667,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0107  
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0034  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 3. นายอาชชี อนุปัม 
      
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100.0000  
เห็นด้วย  จ านวน   6,230,531,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9894  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0090  
งดออกเสยีง  จ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0016  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

   

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 2 ราย เป็นจ านวน 1,022 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้
ทัง้สิน้ 584 ราย เป็นจ านวน 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 6 :  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการ ประจ าปี 2562-2563 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก าหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการด าเนินงาน และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจสง่ผลตอ่บริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยอิงจากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัททัง้หมดในปัจจบุนันัน้น้อยกวา่ค่าเฉลี่ยในอตุสาหกรรม
เดียวกนั ประกอบกบัที่ได้ค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทัง้นี ้ประธาน
คณะกรรมการแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตัง้แต่ปี 2555 และไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอีกเลยนบัแตน่ัน้มา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563    
(1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอตัรา    
ไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา จนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืนดัประชมุ
หน้า 6 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ตามตารางด้านลา่ง 

  2562-2563 (ปีทีเ่สนอ) 2561-2562 (ปีที่แล้ว) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 

 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 

 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจดัการ ประธาน - 15,750 - 15,750 

 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 
คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคม
และความยัง่ยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

   
 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนสั เงินบ านาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทยอ่ย ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับ
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทท่ีตนเข้าไปด ารงต าแหนง่ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 
2563)  ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่า   
จะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด    รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,644,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9877 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน         560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน      207,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0033 
บตัรเสยี จ านวน     0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
      

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 220,000 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ได้ทัง้สิน้ 585 ราย เป็นจ านวน 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562-2563 

ประธานคณะกรรมการได้เรียนเชิญนายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ ด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม  นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ช ร์แจ้งใ ห้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อใ ห้ เ ป็นไปตามข้อบ ัง ค ับของบริษ ัท  
ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ทัง้นี ้ตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือ
รับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี ไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกัน ผู้สอบบญัชีรายเดิมจึงจะสามารถกลบัมาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้
ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561-2562 ตลอดจน
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจน
ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว       
ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ า ปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดงันี ้

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ 

 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ  

 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4843)  

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แตไ่ตรมาส 2, 3 และประจ าปีบญัชี ของปี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2561-2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 
และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2562-2563 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561-2562 ส าหรับ
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หน้า 7  ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ค่าสอบบัญชี ปี 2562-2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561-2562 
(ปีที่ผ่านมาทัง้ปี) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 
บริษัทยอ่ย (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 

จ านวนทัง้สิน้ 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 

 

ในระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ฯลฯ 
เป็นจ านวนเงิน 501,022 บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นบริษัทในเครือกบัผู้สอบบญัชี บคุคล หรือกิจการที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และบริษัทในเครือส านกังานสอบบญัชี 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองที่ปรากฏในหน้าที่ 17 
ในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกบักรณีที่ลกูค้าค้างช าระโดยบริษัทได้ด าเนินการตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นต่องบการเงินในเร่ืองดงักลา่ว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
แล้ว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่า บริษัทได้รับเงินสดจ านวน 23 ล้านบาทจาก
การค า้ประกนัของธนาคาร และได้รับเงินสด 3 ล้านบาทจากลกูค้า บริษัทได้ด าเนินคดีทางกฎหมายกบัลกูค้ารายนัน้ 
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รวมทัง้คดีอาญา ค าพิพากษาถึงที่สดุในคดีแพ่งและคดีอาญาพิพากษาว่าลกูค้ากระท าผิดจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ดงันัน้ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาให้กรรมการของบริษัทของลกูค้าถกูพิพากษาจ าคกุเป็นเวลา 10 ปี 
เนื่องจากไม่ช าระค่าบริการดงักลา่ว ยอดคงเหลือคงค้างของลกูค้าได้ตัง้ส ารองไว้ตามบรรทดัฐานของมาตรฐานการบญัชี 

นายพาษรร แจ้งว่านายวีระพนัธ์ ทีปสวุรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น จ านวนร้อยละ 5.56 ได้เสียชีวิตลง และ
สอบถามว่าบริษัทได้แสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นที่แจ้งข้อมลู
ดงักลา่วต่อบริษัท และแจ้งว่าบริษัทรับทราบข่าวการสญูเสียของนายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ โดยนางสาวอนตุตรา          
พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระและตนเองได้เข้าร่วมพิธีศพเป็นการสว่นตวั นายวีระพนัธ์ุ ทีปสวุรรณ เคยให้การสนบัสนนุ
และให้ค าแนะน าแก่บริษัทมากว่า 10 ปี 

จากนัน้ นายพาษรรได้สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของข้อมลูที่บริษัทได้สง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นกบั HBIS ว่าลว่งเลยมาหลายเดือนแล้ว นบัจากการประกาศครัง้แรก ผู้ถือหุ้นแนะน า
ให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของการท าธุรกรรมดงักลา่วต่อผู้ถือหุ้นทัง้หมดผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้ 
ประธานคณะกรรมการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า เข้าใจว่า HBIS ก าลงัรอการอนมุตัิที่จ าเป็นจากรัฐบาลจีน และเมื่อ
บริษัทได้รับข้อมลูใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ทนัที 

 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
วา่ในวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562-2563 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,228,089,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9467 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 2,762,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0443 
บตัรเสยี จ านวน                     0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
      
หมายเหตุ:   ในวาระนี ้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 585 ราย เป็นจ านวน 

6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 
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วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุ และคณะกรรมการบริษัทไมม่ีวาระเพิ่มเติมใดๆ ท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  

 ก่อนจะเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้ นที่จ าหน่ายทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ทัง้นี ้             
ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะน าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรือไม่ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดร้องขอให้เพิ่มวาระการประชมุ ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชมุด าเนินการตอ่ ด้วยการ
ตอบค าถามจากนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นที่ได้ส่งค าถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงวนัที่ 15 มิถุนายน 
2562 - 15 กรกฎาคม 2562 และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบค าถามเหล่านี ้กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถามที่สง่มายงัเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า และตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ค าถามที่ 1. สาเหตทุี่ราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรดเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัคืออะไร เป็นเพราะการขยายตวัของ
โรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน หรือการเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหินหรือไม่ แนวโน้มของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดตอนนี ้
เป็นอยา่งไร กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงวา่ เนื่องจากประเทศจีนก าลงัเพิ่มการลงทนุในก าลงัการผลิตเหล็กจากเตาหลอม
ไฟฟ้ามากขึน้ เนื่องจากความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
ปริมาณการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดก็จะเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์บน    
ท้องถนน ซึง่แบตเตอร่ีที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าต้องใช้ถ่านโค้กแบบแท่งเข็มซึ่งเป็นวตัถดุิบเดียวกบัที่ใช้ในการท าแท่งถ่าน
อิเลคโทรด เป็นผลให้มีการขาดแคลนถ่านโค้กแบบแท่งเข็มทัว่โลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรด
จากประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เพิ่มเป็นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เมื่อราคาสงูขึน้บริษัท
จ านวนมากก็เร่ิมลงทนุในโรงงานแทง่ถ่านอิเลคโทรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการผลิตแบตเตอร่ีหรือยานพาหนะ
ไฟฟ้า การเพิ่มขึน้ของอุปทานของอิเล็กโทรดและความต้องการถ่านโค้กแบบแท่งเข็มที่ลดลงเล็กน้อยจึงช่วยให้ราคาแท่ง
ถ่านอเิลคโทรดลดลงมาอยูท่ี่ 7,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั  

 ค าถามที่ 2. การเพิ่มขึน้ของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด จะสง่ผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัทหรือไม่ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงว่า มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเลคโทรดมีสว่นส าคญัต่อต้นทนุการแปลง
สภาพของเตาหลอมไฟฟ้า จึงท าให้ต้นทนุของบริษัทเพิ่มขึน้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะนีร้าคาแท่งถ่านอิเลคโทรดเร่ิม
ปรับตวัลดลง ต้นทนุการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการท าก าไรก็จะดีขึน้ด้วย 

 ค าถามที่ 3. บริษัทจะหยุดความผนัผวนจากวงจรก าไรและขาดทนุได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชีแ้จงว่า 
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด     
จากทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ท าให้เกิดความร่วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการเพิ่มก าลงัการ
ผลติเหลก็เส้นในประเทศภายในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ตลาด และมาตรการการป้องกนัการหลบ
เลีย่ง (เพื่อป้องกนัผู้น าเข้าหลบเลีย่งการจ่ายอากรตอบโต้การทุม่ตลาด) และภายในบริษัทยงัคงมีการพฒันาการด าเนินงาน
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ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ การลดต้นทนุคงที่รวมถึงต้นทนุผนัแปร การเพิ่มผลิตผลต่อก าลงัคน การลงทนุในการปรับปรุงระบบ
อตัโนมตัิรวมถึงการยกระดบัโรงงานเพื่อขายผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่ม 

 ผู้ ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดงันี ้

1. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์พิเศษที่มีอตัราก าไร
สงูของบริษัท เช่น ลวดเหลก็เสริมยางรถยนต์ ในแง่ของสถานะในตลาด รายได้จากการขายและก าไร ประมาณการรายได้
และปริมาณการขายเหลก็เส้นของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้อนัเกิดจากโครงการของรัฐบาลทีเ่พิ่มขึน้ ผู้ ถือหุ้นถามวา่มีวตัถดุิบเพียงพอ
ส าหรับการผลติจากเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม ่

กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้ซกัถามและตอบว่า  เป็นการยากที่บริษัทจะแจ้งตวัเลขก าไรที่
แนน่อนจากผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มได้ ปัจจบุนัผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มมีสดัสว่นเกือบร้อยละ 22-25 ของยอดขายรวม โดยทัว่ไป
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มให้ผลก าไรสงูกวา่ผลิตภณัฑ์อื่นๆ จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการท าก าไร ในแง่ของความท้าทาย
มีระยะเวลาในการอนมุตัิที่ยาวนานเนื่องจากลกูค้าต้องการทดสอบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตเพราะจ าเป็นต่อการ
แข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สดุจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และไต้หวนั เมื่อบริษัทได้รับการอนุมตัิ ธุรกิจก็จะคงที่ 
บริษัทคาดว่าปริมาณเหล็กเส้นจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 หากมีการด าเนินโครงการโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ตามการอนุมัติ
งบประมาณของรัฐบาล เตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าจะใช้เศษเหลก็ที่ใหมแ่ละไมม่ีสิง่เจือปน สง่ผลให้ความต้องการเศษเหล็ก
เพิ่มขึน้และราคาเศษเหล็กเพิ่มขึน้ด้วย ในมมุมองของบริษัท คือ พิจารณาจากการผสมผสานการใช้เศษเหล็กชนิดอื่นและ
เศษเหลก็ที่ใหมแ่ละไมม่ีสิง่เจือปน เพื่อให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุของโลหะในระบบ โครงการขนาดใหญ่จะไม่ยอมรับ
ผลิตภณัฑ์จากเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะขายให้กบัตลาดในภมูิภาคหรือโครงการขนาด
เลก็ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทนุจากการไมใ่ช้แทง่ถ่านอิเลคโทรด บริษัทมีการด าเนินงานด้านตราสินค้า ช่องทางการขาย 
และการสง่เสริมการขาย ตามกฎระเบียบในประเทศไทย ผู้ผลิตในตลาดต้องแจ้งกระบวนการผลิต เช่น IF, BF หรือ EF     
เป็นแถบนนูบนสนิค้าเหลก็ บริษัท ยงัได้ให้ความรู้กบัลกูค้าและท าการตลาดเก่ียวกบัข้อได้เปรียบของผลิตภณัฑ์เตาหลอม
ไฟฟ้า ที่เหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน อเมริกา ยโุรป และ
ญ่ีปุ่ น ไม่มีเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้าหรือได้ปิดโรงงานดังกล่าว เนื่องจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสาเหตุอื่นๆ        
ในระยะยาว เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้าจะขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตด้วย          
เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้ายังมีความท้าทายในเร่ืองของมลพิษ ซึ่งก าลงัทวีความส าคัญมากขึน้ในทุกประเทศ ดังนัน้
กฎระเบียบต่างๆ จะท าให้เตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้าด าเนินการผลิตได้ยากขึน้ในอนาคต รวมทัง้โครงการใหญ่ๆ       
ของภาครัฐก็ไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์จากเตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้าเช่นกนั 

2. นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตใุด Tata Steel Limited จึงวางแผนที่จะขายหุ้น
ให้กบั HBIS เนื่องจากธุรกิจเหลก็ไมน่า่สนใจอีกตอ่ไป หรือผู้บริหารไมส่ามารถบริหารธุรกิจให้มีก าไรได้อีกแล้วใช่หรือไม ่

ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับความคิดเห็นและกลา่วว่า Tata Steel Limited ได้วางแผน  
กลยทุธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อรักษาและเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ข้อเสนอดงักลา่ว
มีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ในระหวา่งที่รอให้ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ Tata Steel Limited ก็ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไป
อยา่งมีเสถียรภาพ 
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นายวาทินสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบของราคาแร่เหลก็และต้นทนุพลงังานท่ีสงู และกลา่วว่าบริษัทเหล็ก
บางแห่งมีปัญหาการทจุริตในการจดัหาเศษเหล็ก และต้องการทราบว่าบริษัทประสบปัญหาคล้ายกันนีห้รือไม่ ประธาน
คณะกรรมการชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ใช้แร่เหล็กในการผลิต กรรมการผู้จัดการใหญ่กลา่วเพิ่มเติมว่าบริษัทใช้พลงังานไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ซึ่งเป็นสว่นประกอบส าคญัของต้นทุนในการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า บริษัทยงัคงมุ่งมัน่เพื่อ   
ลดการใช้พลงังานในการผลติ และพลงังานแสงอาทิตย์คือทางเลือกหนึ่งซึ่งท าให้ต้นทนุลดลงร้อยละ 30-40 จากราคาของ
การไฟฟ้า และกลา่วเสริมอีกวา่บริษัทมีระบบการตรวจสอบท่ีแข็งแกร่งเพื่อป้องกนัการทจุริต 

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์เพื่อแจ้ง
สถานะการท าธุรกรรมของ HBIS 

ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าจะมีการทบทวนเร่ืองการส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์อีกครัง้ ต่อจากนัน้      
นายประวิทย์ต้องการทราบขนาดกิจการของ HBIS เมื่อเทียบกบั Tata Steel Limited ประธานคณะกรรมการตอบว่า HBIS 
(ตัง้อยู่ที่ประเทศจีนและเซอร์เบีย) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีนโดยมีก าลงัการผลิตทั่วโลกประมาณ        
45 ล้านตนั สว่น Tata Steel Global (ตัง้อยูใ่นประเทศอินเดีย ยโุรป และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) มีก าลงัการผลิตจ านวน 
29 ล้านตนั 

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในกรณีที่ HBIS ต้องการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องอาศยัการท า       
ค าเสนอซือ้ แตส่ามารถสร้างโรงงานของตนเองได้ตามที่กฎหมายไทยอนญุาต HBIS จะต้องลงทนุส าหรับโรงงานที่มีขนาด
ใกล้เคียงกบับริษัท ด้วยเงินลงทนุเทา่ใด ประธานคณะกรรมการกลา่ววา่รัฐบาลไมอ่นญุาตให้มีการลงทนุการผลิตเหล็กเส้น
ใหม่ในประเทศไทย ในกรณีที่จะลงทนุ ยงัมีตวัเลือกมากมายส าหรับการลงทุน เช่น เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า เตาหลอม
ไฟฟ้า หรือ โรงงานมือสอง เป็นต้น โดยมีคา่ใช้จ่ายลงทนุท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวิธีการต่างๆ ที่นกัลงทนุจะใช้ Tata Steel 
Limited ได้ซือ้โรงงานทัง้ 3 แห่งของบริษัทมานาน ซึ่งในขณะนี ้มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย รวมทัง้การเป็นผู้น าใน
ด้านต่างๆ จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะต้องใช้
งบประมาณเทา่ใด  

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์การผนึกก าลงัใดที่คาดว่า HBIS จะมอบให้กับบริษัท ประธาน
คณะกรรมการกลา่วว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่
ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้นใหม่ในระบบได้ หรือการที่ประเทศจีนไม่สามารถส่งออกมายัง
ประเทศไทยได้อยา่งง่ายดาย เนื่องจากการควบคมุมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) และ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ดงันัน้ การท าธุรกิจในประเทศไทย บริษัทของจีนอาจจะมาในประเทศและจดัตัง้หน่วยงาน
ของตวัเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจยับวกหลายประการที่จะดึงดูดการลงทนุรวมถึงการมี
ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ที่เช่ือมตอ่กบักบัประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 สดุท้าย นายประวิทย์สอบถามเก่ียวกับราคาเหล็กในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ตอบว่า ทัง้ 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย ไม่มีการผลิตเหล็ก
ภายในประเทศ ดงันัน้ ขึน้อยูก่บัการน าเข้าเหลก็โดยเหลก็ที ่“ผลติในประเทศไทย” เป็นสนิค้าระดบัพรีเมี่ยม ในสามประเทศ
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นี ้ในรูปของผลิตภณัฑ์ บริการ และความเป็นไทย คู่แข่ง คือประเทศเวียดนามและจีน บริษัทยงัวางแผนที่จะสง่ออกไปยงั
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย 

 4. นายยทุธพงษ์ พงษ์ภาวศทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัการท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นกบั HBIS 
ได้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานเก่ียวกบัเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าไว้หรือไม่ และจะมีวิธีจดัการกบัสถานการณ์ของ
ตลาดในปัจจบุนัเช่นนีอ้ยา่งไร 

 ประธานคณะกรรมการตอบข้อซกัถามกรณีนโยบายการด าเนินงานของบริษัท เน้นการผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่
โรงงานทัง้ 3 แห่ง บริษัทท างานร่วมกับส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) และภาครัฐ ส าหรับการท า
เคร่ืองหมาย IF และ EF บนเหล็กเส้นก่อสร้างเพื่อให้ลกูค้าทราบถึงแหลง่ที่มาของการผลิต ประธานคณะกรรมการกลา่ว
เพิ่มเติมวา่ HBIS ไมไ่ด้มีการกลา่วถึงการผลติด้วยเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในช่วงการหารือแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณ       
ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ ด้วยดี
ในครัง้นี ้และได้กลา่วปิดประชมุ  

 อนึง่ หลงัจากเปิดการประชมุแล้ว มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจ านวนผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้  585 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้
ทัง้สิน้ 6,231,427,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9939 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 
8,421,540,848 หุ้น 

 

  

 

ปิดประชมุเวลา 12:30 น.  

 

 
(นายปิยชุ กปุต้า) 
ประธานท่ีประชมุ 

  


