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เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เอกสารแนบ 1 สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 14 ประจําปี 2558  

วนัที 31 กรกฎาคม 2558
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที 1)
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 รายงานประจําปี สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ,  และ ) 

CD 
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(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ) 
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(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ) 
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เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เอกสารแนบ 4 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 31 
เอกสารแนบ 5 คําชี แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

และการออกเสยีงลงคะแนน 
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เอกสารแนบ 6 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึง) 
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(โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคาํชีแจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 35) 
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วนัที  22  มิถนุายน  2559 
 

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 15 ประจาํปี 2559 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  
 ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  ได้มีมติให้กําหนดวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ   โรงแรมอนันตราสยาม 
กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี  
  
วาระที 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 วันที 31 กรกฎาคม 2558 
 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 14 ประจําปี 2558 เมือวนัที 31 กรกฎาคม 2558 และได้จัดทํารายงาน

การประชมุ ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด 
ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว  

  
 ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 14 ประจําปี 2558 เมือวนัที 

31 กรกฎาคม 2558 ซึงคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีสําเนารายงาน
การประชมุปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 

 การลงมต ิ
 วาระนี ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที 2 รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพือให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 25582559 จะต้องแจ้งให้ที

ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 
  

 

<<3 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2559 



หนา้  ของ  

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  

 เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 25582559 สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 ให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 25582559 ตามเอกสารแนบ 
1 ในรูปแบบแผ่นซีดี 

 
 การลงมต ิ
 เนืองจากเป็นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ต้องนบัคะแนนเสียงจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
วาระที 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 40 กําหนดให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วัน

สิ นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยข้อมลูดงักล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินประจําปี 25582559 
 
 ความเหน็คณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติังบการเงินประจําปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 ซึงได้

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดตามทีปรากฎในรายงานประจําปี 25582559 ตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบแผ่นซีดี 

 
 การลงมต ิ
 วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 25582559 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ธุรกิจเหล็กกําลังก้าวผ่านช่วงทีมีความผนัผวนทัวโลก ซึงไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ในประเทศไทย
และสําหรับบริษัท มีการริเริมมาตรการต่างๆ ในระหว่างปี เช่น การจดัหาเศษเหล็กต้นทุนตํา การเพิม
ยอดขายส่งออก การให้ความสําคัญต่อการขายสินค้าทีมูลค่าเพิมสูงและเพิมการบริการให้กับลูกค้า 
รวมทั งการควบคุมต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด ทั งหมดนี ล้วนส่งผลให้บริษัทสามารถทํา
กําไรได้ในช่วงปี 25582559 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายภายนอกและความผนัผวนในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจยังคงดําเนินอยู่ต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี  สภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นสิงสําคญัทีต้องดูแล
อย่างใกล้ชิดเพือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 กําหนดให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเป็นผู้ พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกําไร 
และข้อ 46 กําหนดให้บริษทัต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกําหนดว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหกัเงินทุนสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึงจะพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ทีจะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ปัจจัยดงักล่าว
ประกอบด้วย ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าทีทีต้อง
ชําระหนี ของบริษัทให้เสร็จสิ นตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนี  และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถงึปัจจยัอืนๆ ที

>>4บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2559 



หนา้  ของ  

 

เกียวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกัสําคญั แต่ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมถือ
หุ้น”    

 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ประจําปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 ตามงบการเงิน
รวม บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 154 ล้านบาท และมีผลขาดทนุสะสมจํานวน (3,246) ล้านบาท 
  

 ความเหน็คณะกรรมการ   
  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 

มีนาคม 2559 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2.75 ล้านบาท และงดจ่ายเงนิปันผล  
 
 มติทีประชุม 
  วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที 5  พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 19 กําหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  โดยกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งกรรมการ
อีกก็ได้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั งที 15 ประจําปี 2559 กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 
3 คน ได้แก่ 
1) นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน  ประธานกรรมการ 

 ประธานคณะจดัการ 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน  
2) นายมาริษ สมารัมภ์  กรรมการอสิระ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน 

3) นายธราธร เปรมสนุทร   กรรมการ  
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน 
 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั งที 82 (1/25582559) (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)  ได้พิจารณา

ทบทวนอย่างเคร่งครัดและให้ความเห็นชอบในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของนายมาริษ สมารัมภ์ 
แม้ว่าจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อเนืองกนัมากกว่า 9 ปี   

 ในการสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการนั น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็นชอบ และมีความเห็นว่ากรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั ง 3 คน เป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวฒุิทีมีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และ   ธุรกิจอืนๆ 
ทีหลากหลาย มีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบตัิหน้าทีในตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติ

<<5 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2559 



หนา้  ของ  

 

เกียวกบัการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริต และการทํารายการทีอาจ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีทีผ่านมา แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุลําดบัที 2 

 
 ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั งกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทั ง 3 คน 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืนต่อไปอีกวาระหนึง ตามทีได้ผ่านการพิจารณา
กลันกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ทั งนี  ประวัติของกรรมการที
ได้รับการเสนอชือปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที 3 

 
  มติทีประชุม 
 วาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที 6  พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจาํปี 25592560 
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนทีอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอืนในหมวด
อตุสาหกรรมเดียวกัน รวมทั งผลการดําเนินงานและปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่า
ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยู่ในระดบัทีเหมาะสม  
 

 ความเหน็คณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 25592560 (1 เมษายน 

255931 มีนาคม 2560) ซึงแบง่เป็นค่าตอบแทนประจําและเบี ยประชุมทีจ่ายให้เฉพาะครั งทีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามทีได้ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่า
อตัราค่าตอบแทนประจําปี 25582559 ในปีทีผ่านมา  
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2559 



หนา้  ของ  

 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี  
 

  ปี 25592560 

(ปีทีเสนอ) 
ปี 25582559 

(ปีทีผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบี ยประชุม ค่าตอบแทน เบี ยประชุม 
  (บาทต่อปี) (บาทต่อครั ง) (บาทต่อปี) (บาทต่อครั ง) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน   630,000 42,000 

 รองประธาน   525,000 21,000 
 กรรมการ   472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน   168,000 15,750 
 กรรมการ เท่าเดิม เท่าเดิม 115,500 0,500 
คณะจัดการ ประธาน   0 15,750 
 กรรมการ   0 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน   150,000 15,750 
สรรหา และพจิารณา
ผลตอบแทน 

กรรมการ   75,000 10,500 

หมายเหตุ :  บริษัทไม่มีคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบอืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างตน้ 
 
 มตทิีประชุม 
 วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะทีมาประชมุ 
 
วาระที 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 25592560  
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 40 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบ
บญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยในการแต่งตั งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็
ได้  

 ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มี
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทีลงลายมือชือรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้
ผู้สอบบญัชีรายอืนในสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 25582559 
ตลอดจนคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้แล้ว เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จํากัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นทีพอใจและให้ความเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
รวมทั งมีคุณสมบตัิทีครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทําให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีอย่าง
เต็มที 
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หนา้  ของ  

 

 ความเหน็คณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2559

2560 ตามทีได้ผ่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี  
 

 แต่งตั งผู้ สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีของปี 25592560 ตั งแต่วันที 1 เมษายน 2559 และ
สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 
 นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บดี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3440) หรือ 
 นายมนญู มนสูขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4292) หรือ  
 นายชูพงษ์ สรุชตูิกาล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4325) หรือ 
 ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4800) 
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ทั งนี  นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้ สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที 3440) เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัทมาตั งแต่รอบปี 25552556         

 กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 25592560 เป็นจํานวนเงิน 4,208,000  บาท ซึงเป็น
อตัราทีเท่ากบัค่าสอบบญัชีประจําปี 25582559   
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีทีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี  
 

ค่าสอบบัญชี ปี 25592560  
(ปีทีเสนอ) 

ปี 25582559  
(ปีทีผ่านมา) 

บริษัท 2,250,000 บาท 2,250,000 บาท 
บริษัทย่อย (3 บริษัท) 1,958,000 บาท 1,958,000 บาท 
จํานวนรวมทั งสิ น 4,208,000 บาท 4,208,000 บาท 
 
หมายเหตุ :  ในรอบปีบญัชี เมษายน 2558  มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ เช่น คา่บริการ

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั เป็นตน้ จํานวน 2,439,298 บาท ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชี
สงักดั บคุคล หรือกิจการทีเกียวข้องกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดัดงักล่าว  

 
 มติทีประชุม 

วาระนี ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที 8  เรื องอืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 อนึง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 
ประจําปี 2559 ในวนัจันทร์ที 30 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัองัคารที 31 พฤษภาคม 2559 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 ตามวนั เวลา และ
สถานทีดังกล่าว  โดยบริษัทจะเริมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ในการนี 
บริษัทได้จดัอาหารกลางวนัและเครืองดืมไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีมาร่วมประชุม โดยสงวนสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 ชดุ  
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 และเพือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เรือง การมอบฉันทะ” บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ จะดําเนินการจดัส่งเอกสารเชิญประชมุพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้
ถือหุ้นทีระบทีุอยู่หลายทีเพียงทีอยู่เดียวเท่านั น (Principle Address)  
 
 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบคุคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั งนี  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ทีปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม
ลําดับที 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้แบบใดแบบหนึงเท่านั น) โดยขอ
ความร่วมมือจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัพุธที 20 กรกฎาคม 2559 ทั งนี เพือความสะดวกและรวดเร็วใน
การลงทะเบียน และบริษัทยงัได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 
 กรณีทีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึงเป็นผู้ รับมอบอํานาจ      
นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ เป็นผู้ มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั งกรรมการ ในการประชุมครั งนี  
 

ทั งนี  บริษัทได้จัดทําสรุปข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น คําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมด้วยแผนทีสถานทีจัดประชุม          
ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชมุลําดบัที 14 และ 5  
  
 สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 25582559 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มทีปรากฎตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมลําดับที 7 และส่งให้บริษัททางโทรสารทีหมายเลข 66(2) 937
1224 หรือส่งทางไปรษณีย์ เพือจะได้ดําเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้วย จกัขอบคณุยิง 
 
  
 
 
                                               
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 029371000 ต่อ 14602   
โทรสาร 029371224 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคําสังของคณะกรรมการ 
 

นางสาวปรารถนา สิงหะเนต ิ
เลขานกุารคณะกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งท ี� 14 ประจําปี 2558 

บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หอ้งบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

เลขที� 155 ถนนราชดําร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วันศุกรท์ี� 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. 

ผูม้าประชุม : 

คณะกรรมการ : 

1. นายทะชารต์ วชิวะนารท์ นเรนดรัน ประธานกรรมการ ประธานคณะจัดการ  

 ประธานกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ 

 พจิารณาผลตอบแทน 

2. นายมารษิ สมารัมภ ์   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ พจิารณาผลตอบแทน 

3. ผศ.รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภบิาลและ 

      สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

4. นายหัตถศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ และกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

    และพจิารณาผลตอบแทน 

6. นายปิยุช กปุตา้   กรรมการ และ คณะจัดการ 

7.  นายอาชชี อนุปัม   กรรมการ และ คณะจัดการ 

8. นายราจฟี มงักัล   กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่และคณะจัดการ   

เลขานุการ :  

1. นางสาวปรารถนา สงิหะเนต ิ เลขานุการบริษัท 

ผูบ้รหิาร : 

1. นายธนะ เรอืงศลิาสงิห์ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การผลติ  

2. นายชชิริ ์วเีจย ์ปิมปลกิา้ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การเงนิและบัญช ี

3. นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักดิ� ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- ทรัพยากรบุคคล และบรหิาร 

4. นายไพฑรูย ์เช ื�อสขุ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- จัดหา 

5. นายทรงศักดิ� ปิยะวรรณรัตน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การตลาดและการขาย 
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6. นายวันเลศิ การววัิฒน ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร ์ชอวด์าร ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานชลบุร ี

8. นายชยัเฉลิม บุญญานุวัตร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่-  โรงงานสระบรุ ี

9. นายอมทิ คันนา   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- บรหิารการลงทนุ 

    และความเป็นเลศิทางธรุกจิ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากดั 

  หมายเลขผูส้อบบัญช ี3440 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม : 

1. นายสรุพล ลิ�มพานชิ ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – บัญช ี

   

เร ิ�มประชุม เวลา 10:00 น. 

ก่อนเริ�มเขา้สู ่การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เรยีนต่อที�ประชมุเรื�องการเปลี�ยนแปลงของ

คณะกรรมการบริษัทโดยนายคูชคิ ชัทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ไดแ้จง้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและ

กรรมการของบริษัท หลังจากดํารงตําแหน่งในกรรมการของบรษัิทเป็นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แต่งตั�งนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจัดการ และประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการผู จั้ดการใหญ่ไดส้รุปใหท้ี�ประชุมทราบถึง

ประสบการณ์การทํางานของนายนเรนดรันที� Tata Steel Limited ประเทศอนิเดีย และการเป็นกรรมการบริษัท Tata Steel 

ประเทศไทยเมื�อหลายปีที�ผ่านมา  ทา้ยสุดกรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดก้ล่าวขอบคณุนายคชูคิ ชัทเทอจี ที�ไดใ้หก้ารสนับสนุน

บรษัิทเป็นอย่างดแีละตอ่เนื�องมาโดยตลอด 

นายทะชารต์ วชิวะนารท์ นเรนดรัน ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ทุกท่านที�มาร่วมประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ ครังที� 14 ประจําปี 2558 และไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่ามผูีถ้อืหุน้มาประชมุทั�งที�มาดว้ยตนเองและที�รับ

มอบฉันทะจํานวน 535 คน นับรวมจํานวนหุน้ไดทั้�งสิ�น 6,332,555,819 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.19 ของจํานวนหุน้ที�

จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษัิทจํานวน 8,421,540,848 หุน้ ครบเป็นองค์ประชมุตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 37 จึง

ขอเปิดการประชมุเพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามวาระการประชมุ  

ประธานไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบรษัิท และผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ที�เขา้ร่วมประชุม และไดใ้ห ้

เลขานุการบริษัทชี�แจงรายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้ ไดรั้บทราบเกี�ยวกับวธิกีารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 

เพื�อความสะดวกในการสรุปเป็นมต ิและเพื�อใหก้ารบันทกึรายงานการประชมุเป็นไปโดยถูกตอ้งและครบถว้น 

เลขานุการบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวันนี� มขีอ้บังคับของบริษัทเฉพาะที�

เกี�ยวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ดังรายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่ในเอกสารที�ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับทราบ
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ลว่งหนา้ หนา้ที� 32 – 35 สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหนา้ที� 28 – 31 สําหรับเอกสารภาษาไทย  และมวีธิปีฏิบัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ การนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอยีดตามที�

ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หนา้ที� 38 - 39 สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหนา้ที� 34 – 35 สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย  ซึ�งไดส้รุปใหท้ี�ประชมุรับทราบ  

 ประธานกรรมการจงึไดดํ้าเนินการประชมุตามลําดับวาระดังต่อไปนี� 

วาระที� 1 :  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ ือหุ ้น คร ั�งที� 13 ประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 31 

กรกฎาคม 2557 

 ประธานกรรมการเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั�งที� 13 ประจําปี 2557 เมื�อ

วันที� 31 กรกฎาคม 2557 ซึ�งบรษัิทไดส้ง่สําเนารายงานการประชมุฉบับดังกล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบล่วงหนา้ พรอ้มกับ

หนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดับที� 1 ในหนา้ที� 10 - 26 โดย

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ไดม้กีารบันทกึไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั�งที� 13 ประจําปี 2557 เมื�อวันที� 31 กรกฎาคม 2557 

มผีูถ้อืหุน้มขีอ้เสนอ ซึ�งประธานกรรมการไดช้ ี�แจงและสรุปไดด้ังนี� 

 พันตํารวจเอก สมเกยีรต ิบํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ขอใหแ้กไ้ขชื�อที�สะกดผิดในหนังสอืเชญิประชุมภาษาอังกฤษหนา้ 

12–19 โดยใหแ้กจ้าก เสรมิเกยีรต ิเป็น สมเกยีรต ิ

 ประธานกรรมการกลา่วขอบคุณและขอโทษ พันตํารวจเอก สมเกยีรต ิบํารุงพฤกษ์ สําหรับขอ้ผดิพลาดในเอกสาร 

โดยจะไดดํ้าเนนิการแกไ้ขต่อไป  

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานกรรมการจึงแจง้ก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบวา่ ใน

วาระการประชมุนี�เป็นวาระปกต ิจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแลว้ มมีตรัิบรองรายงานการประชมุดังกล่าวดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ที�มาประชมุและมสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี�   

ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,567,346,381 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 265,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0040 

งดออกเสยีง จํานวน 10,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 หมายเหตุ:   ในวาระนี�มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชมุ จํานวน 2,173,072 หุน้ 
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วาระที� 2 : รบัทราบรายงานกจิการประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2558 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นายราจีฟ มังกัล กรรมการผูจั้ดใหญ่เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปีบัญช ี 2557-2558 สิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 2558 ใหท้ี�ประชมุรับทราบโดยมรีายละเอยีดตามสารจาก

คณะกรรมการที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557-2558 ซึ�งไดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุแลว้  

กรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดร้ายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและการพัฒนาที�สําคัญในรอบปี 2557 – 2558 

ซึ�งแสดงให เ้ห็นถึงการเติบโตที�ลดลงของการใชเ้หล็กทั�วโลกในปี 2557 ที�เพิ�มขึ�นเพียงรอ้ยละ  0.6 

เทยีบกับอัตราที�เพิ�มขึ�นเกอืบรอ้ยละ 3 ในปีกอ่นหนา้นี� โดยประเทศที�พัฒนามอัีตราการเตบิโตที�ดกีว่าคือรอ้ยละ 6.2 

แมแ้ตใ่นประเทศจนีที�อัตราการเตบิโตไดเ้พิ�มขี�นอยา่งตอ่เนื�องตลอดมาเกอืบ 20 ปี ก็เริ�มมอีัตราการใชเ้หล็กลดลง รอ้ย

ละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจนีมกีารใชเ้หล็กในอัตราที�ลดลง ส่งผลใหก้ารส่งออกเหล็กสําเร็จรูปของจีนเพิ�มสูงขึ�นกวา่

รอ้ยละ 50 ในปี 2557 เทยีบกับปี 2556 จงึสง่ผลกระทบถงึธรุกจิเหล็กในภมูภิาคอาเซยีนและทั�วโลก  

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เหล็กไดล้ดลงอย่างมนัียสําคัญ ในขณะที�ราคาของเศษเหล็ก 

ยังคงที� ซ ึ�งส่งผลต่อโรงงานเหล็กที�ใชเ้ศษเหล็กเป็นฐานการผลิต  เพราะตน้ทุนการผลิตยังคงสูงในขณะที�ราคา

สนิคา้สําเร็จรูปลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ในครึ�งปีแรกของปี 2557 เป็นความทา้ทายต่อ

ธรุกจิเหล็ก เนื�องดว้ย GDP ที�เตบิโตเพยีงรอ้ยละ 0.9 ยิ�งไปกว่านั�น ดัชนคีวามเช ื�อมั�น ในอุตสาหกรรมลดลงตํ�ากว่า 100   

ซึ�งส่งผลใหก้ารใชเ้หล็กในประเทศไทยลดลงในปี 2557  เมื�อเทียบกับปี 2556 ตัวเลขการนําเขา้เหล็กลวด

จากประเทศจนี ไดเ้พิ�มขึ�นเกอืบรอ้ยละ 20 บรษัิทไดใ้ชค้วามพยายามทุกวถิทีางเพื�อแกไ้ขสถานการณ์ โดยเพิ�มปริมาณ

การขายจากผลติภัณฑอ์ื�น เชน่ เหล็กเสน้ชั �นคุณภาพ SD-50 เหล็กตา้นแรงสั�นสะเทอืนแผ่นดินไหว เหล็กเสน้ตัดและ

ดัดสําเร็จรูป 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้ซักถามเกี�ยวกับรายงานของคณะกรรมการบรษัิท 

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึแผนการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไดเ้สนอใหบ้ริษัท

พิจารณาการ จัดประชุมสามัญประจําปีผู ถ้ือหุน้ ใหเ้ ร็วก ว่า วันที� 31 กรกฎาคม พร อ้มกับขอใหบ้ริ ษัท เพิ�ม

รายละเอยีดเกี�ยวกับขอ้มลูอัตราส่วนทางการเงนิ ซึ�งปรากฏในรายงานประจําปีหนา้ 2 นอกจากนี� ไดถ้ามถงึวธิกีารบริหาร

สนิทรัพยข์องบรษัิทเพื�อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนต่อสนิทรัพยท์ี�ดขีึ�น 

ในเบื�องตน้ ประธานกรรมการไดใ้หข้อ้มูลและคําอธิบายเกี�ยวกับธุรกจิเหล็กทั�วโลกต่อผูถ้ือหุน้ ขณะที�

ราคาของเหล็กไดล้ดลงอยา่งเป็นนัยสําคัญ แต่ราคาวัตถดุบิและค่าใชจ้า่ยอื�นมไิดล้ดลงตามสัดส่วนในขณะที�บริษัทยังมี

คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร อกีทั�งการส่งออกจํานวนมหาศาลของจนีไดส้รา้งความยากลําบากใหกั้บธุรกจิเหล็กทั�วโลก และ 

ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ไมใ่ชบ่รษัิทเดยีวที�เผชญิกับปัญหานี� ประธานกรรมการยังไดช้ี�แจงว่าคณะกรรมการทุกท่าน 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของ ทาทา สตีล(ประเทศไทย) ไดท้ําหนา้ที�ของตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลาง

ชว่งเวลาที�ทา้ทายนี� แมม้บีางปัจจัยที�อยูน่อกเหนือการควบคุม เชน่ ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมั�นที�จะบริหารงานให ้

เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ สําหรับประเด็นเกี�ยวกับวันประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการจะนําไปพจิารณาต่อไป  

<<13 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)



หน้า 5 จาก 14 

2. พันตํารวจเอก สมเกยีรติ บํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึจํานวนตัวเลขขาดทนุสะสมที�แทจ้ริงของบริษัท 

และแนวทางการจัดการ พรอ้มกับสอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างไร และเมื�อไร และผู ถ้ือหุ น้

เข า้ ใจ เ ป็นอย่ างดีถึงผลกระทบจากการ นํา เข ้าเหล็กจากป ระเทศจีน  รวมทั�งความยุ่ ง ยากทางการ เมือง 

และเศรษฐกจิของไทย และไดข้อใหบ้ริษัทพิจารณาใหค้วามสําคัญในการส่งออกไปยังประเทศเพื�อนบา้น เช่น พม่า 

ลาว และกัมพูชา พรอ้มกับแนะนําใหบ้รษัิทพจิารณาลดสนิคา้คงคลังและวธิกีารสรา้งรายไดเ้พิ�มขึ�น 

ประธานกรรมการไดใ้หคํ้ามั�นวา่ตอ่พันตํารวจเอก สมเกยีรตแิละผูถ้อืหุน้วา่บริษัทจะพยายามอย่างดีที�สุดในการ

ปรับปรุงผลประกอบการของบรษัิท เพื�อที�จะสามารถจ่ายเงนิปันผลใหกั้บผูถ้อืหุน้ บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตลี ต่าง

ไดรั้บผลกระทบและเผชิญกับความยุ่งยากทางธุรกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล  ลิมิเ ต็ด อินเดีย 

ยังคงใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนบรษัิทโดยการสั�งซื�อเหล็กจาก ทาทา สตลี (ประเทศไทย) อย่างสมํ�าเสมอ บริษัทจะ

มุง่เนน้การสง่ออกและการบรหิารสนิคา้คงคลังเพื�อใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ย่างทันทว่งท ี

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดช้ี�แจงเรื�องการส่งออกไปประเทศเพื�อนบา้นว่า บรษัิทไดส้่งเจา้หนา้ที�ไปประจําที�

ประเทศกัมพูชา  เมื�อ 3 เดือนที�แลว้  เพื�อส่งเสริมการขายในทอ้งถิ�น ใน ปีงบประมาณ 2558-2559 

บริษัทมแีผนส่งออกเหล็ก Tata Tiscon จํานวน 50,000 ตัน ไปยังอนิเดีย และบริษัทยังไดร้ับคําสั�งซื�อเหล็กเพื�อ

โครงการโรงไฟฟ้า Xayaburi ระยะ 2 ที�ประเทศลาว โดยการส่งมอบจะเริ�มในเดอืนสงิหาคม 2558 นอกจากนี� เพื�อ

พัฒนาการใหบ้รกิารลูกคา้ที�ดขีึ�น บรษัิทมโีครงการเปิดคลังสนิคา้เพิ�มที�ภาคใต ้

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

เปอร์เซนตก์ารขายในประเทศ และที�ส่งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สําหรับโครงการ Xayaburi ตอ้งการทราบ 

กําหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรายไดจ้ากโครงการนี� และ 3) กําหนดการที�บริษัทจะไดรั้บการรับรองเขา้สู ่

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

สมาคมสง่สรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

กรรมการผูจั้ดการใหญเ่รยีนวา่ สําหรับปีงบการเงนิ 2558 มปีรมิาณการส่งออกรอ้ยละ 7 และคาดวา่จะเพิ�มเป็น

รอ้ยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะเนน้การลงทนุที�มกํีาไรเท่านั�น ไมใ่ชแ่คเ่พิ�มยอดขายแต่มแีนวโนม้ขาดทุน 

ในส่วนยอดขายภายในประเทศจะขึ�นอยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนับสนุนเงนิทุนของรัฐบาลในระหวา่งปี 

สว่นโครงการ Xayaburi การส่งมอบเหล็กจํานวน 30,000 ตันจะเริ�มในเดอืนสิงหาคม 2558 ส่วนเรื�องการรับรองเขา้สู ่

กระบวนการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ที�บรษัิทไดย้ื�นเรื�องไปเมื�อเดือน 

มถินุายน 2558 นี� และบรษัิทจะรายงานความคืบหนา้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

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

ซึ�งสามารถลดตน้ทนุวัตถดุบิของบรษัิทและเพิ�มอัตรากําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ตน้ทนุทางการเงนิ ค่าเสื�อมราคา และค่าตัด

จําหน่าย (EBITDA) และไดส้อบถามถึงโครงการอื�นในลักษณะเดียว กันนี�  และ  บริษัทจะดํา เนินการ

อย่างไรกับสถานการณ์การส่งออกจากประเทศจีน ซึ�งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และ 

ไดแ้สดงความไม่เห็นดว้ยกับแนวทางเรื�องการต่อตา้นมาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ  

เพราะทั�งหมดจะทําใหร้าคาผลติภัณฑส์งูขึ�นและตน้ทนุตลาดเพิ�มขึ�น   
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กรรมการผูจั้ดการใหญไ่ดช้ ี�แจงเพิ�มเตมิเกี�ยวกับโครงการความเป็นเลศิทางดา้นจัดหา ที�มุ่งเนน้การจัดหาสินคา้ 

โลหะ อะไหล่ และวัสดุสิ�นเปลอืง โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบจากการสั�งซื�อปรมิาณมาก โดยรวบรวมคําสั�งซื�อจากทุกโรงงาน 

นอกจากนี� ไดร้ายงานเรื�องขอ้มลูโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดตน้ทุนคงที� (Fly 

Against Hurdle – FAH) ซึ�งสอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของบริษัท  ในเรื�องการส่งออกจากประเทศจีน กรรมการผูจั้ดการ

ใหญเ่รยีนวา่บรษัิทไดป้ระสานงานใกลช้ดิกับหน่วยงานรัฐเพื�อดแูลธรุกจิเหล็กในประเทศจากผลกระทบในเรื�องนี� 

เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรื�องใดเพิ�มเตมิ ประธานกรรมการจงึเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้รับทราบรายงานกจิการ

ประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสดุวันที� 31 มนีาคม 2558 โดยไมม่กีารลงคะแนนเสยีง เนื�องจากเป็นวาระเพื�อรับทราบ 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานกจิการประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558 ตามที�

คณะกรรมการเสนอ 

วาระที� 3 :  พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2558 

ประธานกรรมการเสนอใหท้ี�ประชมุพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวันที� 31 

มนีาคม 2558 ซึ�งคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่างบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าวไดผ้่านการตรวจสอบ

และลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท ดลีอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด และผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้นั�น ไดแ้สดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 - 2558 อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ดังมรีายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557- 2558 ของบริษัท ซึ�งสรุป

สาระสําคัญไดดั้งนี� 

งบดุลรวมและบัญชกํีาไรขาดทนุรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย   

  

 

 

 

มผีูถ้อืหุน้ไดต้ั�งคําถาม พรอ้มกับมขีอ้เสนอ  ประธานกรรมการไดช้ี�แจง ซึ�งสรุปไดด้ังนี� 

 1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้อืหุน้ ถามเกี�ยวกับอัตราสัดส่วนทางการเงนิ ว่าบริษัทจะสามารถปรับเปลี�ยน 

โครงสรา้งการขาดทุนไดห้รือไม่ และบริษัททาทา สตลี โกลบอล โฮลดิ�งส์ จะสนับสนุนบริษัทในการปรับปรุง 

สภาพคล่องไดอ้ย่างไรบา้ง 

 

สนิทรัพย ์ 13,640 ลา้นบาท 

หนี�สนิ 5,241 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 8,399 ลา้นบาท 

รายได ้ 21,410 ลา้นบาท 

กําไรสทุธ ิ (609.76) ลา้นบาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (0.07) ลา้นบาท 

<<15 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559
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 2. นาย ศักดิ�ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู ถ้ือหุน้  ถามถึง จํานวนผูแ้ทนจําหน่ายในกรุง เทพฯซึ�งเพิ�มขึ�น 

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

และเหล็กตา้นทานแรงสั�นสะเทือนแผ่นดินไหว อีกทั�งตอ้งการทราบตัวอย่างการก่อสรา้งที�ใชผ้ลิตภัณฑ์เหล็ก 

ตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนแผ่นดินไหว และมคํีาถามเพิ�มเติมถึงแผนการจัดการและตน้ทุนการดูแลรักษาของเตาถลุง

ขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)  

 กรรมการผูจ้ัดการใหญ่อธบิายว่าจํานวนยอดขายลดลงเนื�องมาจากการลดอันดับเครดิตของบางโครงการ 

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

แรงสั�นสะเทอืนแผ่นดนิไหว มสีว่นแบง่การตลาด 100% เนื�องจากบริษัทเป็นผูผ้ลติรายเดียว และไดเ้รียนใหท้ราบชื�อ

โครงการที�ใชส้ินคา้ประเภทนี�  สําหรับเตาถลุง MBF บริษัทไดห้ยุดการดําเนินงานและมกีารดูแลรักษาตามกําหนด

ระยะเวลาที�เหมาะสมดว้ยราคาที�ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม การเดินเตาถลุงไม่ใชท่างเลือกที�เหมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบัน ทั�งนี�บริษัทอยู่ในระหวา่งขั�นตอนพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไร ส่วนการจําหน่ายออก บริษัทกําลังใหผู้ ้

แทนที�เชี�ยวชาญเฉพาะเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนดราคาขายที�สมเหตุสมผล รวมทั �งหาแนวโนม้ผูซ้ ื�อ บริษัทหวังว่า

กระบวนการนี�จะเสร็จสิ�นภายใน 3 เดอืนขา้งหนา้  

 เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรื�องใดเพิ�มเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ี�ประชมุพิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไร

ขาดทนุประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสดุวันที� 31 มนีาคม 2558 โดยไดแ้จง้เพิ�มเตมิก่อนการลงคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้

รับทราบวา่ ในวาระการประชุมนี�เป็นวาระปกต ิ จะตอ้งไดรั้บอนุมัติจากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 

2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี� 

ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้  6,569,519,453  หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน           265,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0040%  

งดออกเสยีง  จํานวน            10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001%  

  

วาระที� 4 :  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานกรรมการแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 40 ซึ�งกําหนดใหท้ี�

ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี เป็นผูพ้จิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิกําไร และขอ้ 46 ที�กําหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 

จนกวา่ทนุสํารองนี�จะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

>>16บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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 นอกจากนี� นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทไดกํ้าหนดไวว้า่ บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอัตรา

ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลังจากหักเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย ซึ�งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ    ที�จะไม่ทําให ้

มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษัิทอย่างมนัียสําคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบดว้ยผลการดําเนินงาน ฐานะ

การเงนิ สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกจิ ภาระหนา้ที�ที�ตอ้งชําระหนี�ของบริษัทใหเ้สร็จสิ�นตามสัญญาการปรับ

โครงสรา้งหนี� และสัญญากูย้ืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผูถ้ือหุน้เป็นหลักสําคัญ แต่ทั�งนี� จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ  และ/หรอืที�ประชมุ ผูถ้อืหุน้ 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจําปี 2557 - 2558 สิ�นสุดวันที� 31 มนีาคม 

2558 บริษัทมขีาดทุนสุทธติามงบการเงนิรวม จํานวน (611) ลา้นบาท และมกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จํานวน 15 ลา้นบาท คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรสําหรับปี 2558 ไว ้

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.75 ลา้นบาท สําหรับการจ่ายเงนิปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ�ง

เกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของบริษัท งบการเงนิ รวมถงึค่าใชจ้่ายที�จําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมี

ความเห็นใหง้ดจ่ายเงนิปันผล 

 นายสถาพร ผังนรัินดร ์ผูถ้อืหุน้ ถามเกี�ยวกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษัทที�กําหนดว่าตอ้งจ่ายเงนิปัน

ผล ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรหลังหักเงนิสํารองตามกฎหมายว่าขอ้กําหนดนี�พิจารณาจากงบการเงนิรวมหรืองบ

การเงนิเฉพาะกจิการ และสอบถามถงึแผนการตัดขาดทนุสะสม 

พันตํารวจเอก สมเกยีรติ บํารุงพฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ใหค้วามเห็นประเด็นนี�ว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน 

ในกรณีที�งบการเงนิแยกมกํีาไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้อืหัุนได ้ขอใหผู้เ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบว่าสามารถ 

ดําเนินการไดห้รอืไม ่เนื�องจากบรษัิทมขีาดทนุสะสมปรากฎในงบการเงนิรวมเท่านั�น 

ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะดําเนินการทุกอย่าง ตามกฎระเบียบและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

ทกุคําถามจะถกูบันทกึเพื�อนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรื�องใดเพิ�มเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมัตกิารงดจัดสรร

กําไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยไดแ้จง้เพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้

รับทราบวา่ ในวาระการประชมุนี� เป็นวาระปกต ิจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมัตงิดการจัดสรรกําไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง 

ดังนี� 
ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้  6,569,519,453  หุน้ 

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

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน          715,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0108%  

งดออกเสยีง  จํานวน       1,190,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0181%  

<<17 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559
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วาระที� 5 : พจิารณาเลอืกต ั�งกรรมการแทนกรรมการผูท้ ี�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ั�งท ี� 14 ประจําปี 2558       

ประธานกรรมการแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 19 ซึ�งกําหนดให ้

กรรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทุกครั�งในอัตราหนึ�งในสาม (หรือใกลเ้คยีง

กันกับหนึ�งในสาม) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด โดยกรรมการที�พน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับ

ตําแหน่งกรรมการอกีก็ได ้ซึ�งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครั�งนี� มกีรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 

คน ไดแ้ก ่

1)  ผศ. รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

2)  นายหัตถศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3)  นายปิยุช กุปตา้ กรรมการบรษัิท และ คณะจัดการ  

 ในการสรรหาบุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการนั�น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทนไดพ้จิารณาตามแนวทางและหลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการที�คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบ 

ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชมุลําดับที� 3 ซึ�งไดจั้ดส่งใหผู้ถ้อืหุน้  พรอ้มกับหนังสือนัด

ประชมุฉบับนี� และมคีวามเห็นวา่กรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทั�ง 3 คน ไดแ้ก ่1) ผศ. รววัีลย์ ภยิโยพนากลุ 

2) นายหัตถศักดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์ และ 3) นายปิยุช กุปตา้ เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิที�มีความเหมาะสม มคีวามรู ้

ความสามารถและประสบการณใ์นธรุกจิเหล็ก และธรุกจิอื�นๆ ที�หลากหลาย มภีาวะผูนํ้า วสิัยทัศน์ สามารถปฏบิัติหนา้ที�

ในตําแหน่งกรรมการบรษัิท ใหค้วามคดิเห็นอย่างเป็นอสิระและเป็นประโยชนต์่อการดําเนินธุรกจิของบริษัทไดเ้ป็นอย่าง

ด ี ตลอดจนไมม่ปีระวัตเิกี�ยวกับการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกับทรัพย์ซ ึ�งไดก้ระทําโดยทุจริต และการทํา

รายการที�อาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนกั์บบรษัิทในรอบปีที�ผ่านมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ 

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

ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื�นต่อไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�ไดผ้่านการพิจารณากลั�นกรองของ

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน โดยมรีายละเอยีดประวัตขิองกรรมการที�ไดร้ับการเสนอชื�อ 

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุลําดับที� 4   

 ประธานกรรมการไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมลงมตเิลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั�งนี� เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลักการ

กํากับดูแลกจิการที�ดีที�ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดกํ้าหนดไว  ้ ซึ�งที�ประชุมผูถ้ือหุน้เห็นชอบดว้ยกับวิธกีาร

ดังกลา่ว   

  คณุทพิาภรณ ์อนุศริิ จากสมาคมนักลงทนุไทย แสดงความกังวัลถงึความเป็นกลางของกรรมการ จากการที�ผศ. 

รววัีลย ์ภยิโยพนากลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี  

>>18บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)
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  ประธานกรรมการไดเ้รียนชี�แจงวา่ ผศ. รววีัลย์ ภยิโยพนากลุ ไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบว่ามคีุณสมบัต ิ

ในการดํารงตําแหน่ง ดังนั�นจงึสมควรไดรั้บการเลอืกกลับเขา้รับตําแหน่งตอ่ไป 

  เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรื�องใดเพิ�มเตมิ กรรมการผูจ้ัดการใหญจ่ึงไดข้อใหท้ี�ประชุมลงมติเลอืกกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยใชค้ะแนนเสียงตามขอ้บังคับของบริษัท  ขอ้ 18 (ข) เท่ากับจํานวนหุน้ที�ถอือยู่ทั�งหมด ซึ�งจะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้โดยในระเบยีบวาระการประชมุนี� เป็นวาระปกต ิถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มตทิ ี�ประชุม ที�ประชมุมมีตเิลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการผูท้ี�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครั�งที� 14 ประจําปี 2558 เป็นรายบุคคล และใหดํ้ารงตําแหน่งเดมิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู ้

ถอืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี� 

1. ผศ.รววีลัย ์ภยิโยพนากุล 

 
ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน          909,100  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0138  

งดออกเสยีง  จํานวน            10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

 2. นายหตัถศกัดิ� ณ ป้อมเพ็ชร ์

     
ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน       2,370,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0360  

งดออกเสยีง  จํานวน           10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ   0.0001  

 3. นายปิยุช กุปตา้ 

     
ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 2,370,300  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ    0.0360  

งดออกเสยีง  จํานวน         10,000  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ    0.0001  

วาระที� 6 :  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558-2559 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นายราจฟี มังกัล กรรมการผูจ้ัดใหญ่เป็นผูร้ายงานวาระนี� กรรมการผูจั้ดการใหญ่

แจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 25 ซึ�งกําหนดใหก้รรมการบริษัทมสีิทธิไดรั้บ

คา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทตามที�ที�ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตฯิ 

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)

<<19 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559
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 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี�

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

อัตราเทา่กับปีที�ผ่านมา โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนประจําและเบี�ยประชมุที�จ่ายใหเ้ฉพาะครั�งที�กรรมการเขา้ร่วมประชุม ดัง

รายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่ในหนังสอืนัดประชมุหนา้ 7 และตารางดา้นล่าง 

  คา่ตอบแทน เบ ี�ยประชุม 

  (บาทต่อปี) (บาทต่อครั�ง) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 

 รองประธาน 525,000 21,000 

 กรรมการ 472,500 21,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 

 กรรมการ 115,500 10,500 

คณะจัดการ ประธาน 0 15,750 

 กรรมการ 0 10,500 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา ประธาน 150,500 15,750 

และพจิารณาผลตอบแทน กรรมการ 75,000 10,500 

    

เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเรื�องใดเพิ�มเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจําปี 2558 - 2559 โดยไดแ้จง้เพิ�มเตมิก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ

ว่า ในวาระการประชุมนี�จะตอ้งไดรั้บการอนุมัติจากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง

ทั�งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 - 2559 ตามที�

คณะกรรมการเสนอจนกว่าที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีติเป็นอื�น ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง

ทั�งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดว้ยคะแนนเสยีง ดังนี� (ทั�งนี� เนื�องจากวาระนี�เป็นวาระค่าตอบแทน

กรรมการ กรรมการบรษัิทที�เป็นผูถ้อืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงจงึของดออกเสยีง)  

ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน         1,310,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0199 

งดออกเสยีง  จํานวน          410,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0062 

   

วาระที� 7: พจิารณาแต่งต ั�งผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2558 - 2559 

นายมาริษ สมารัมภ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของ

บริษัท ขอ้ 40 ซึ�งกําหนดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจําปี เป็นผูพ้ิจารณา แต่งตั�งผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวน

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)

>>20บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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เงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททกุปี โดยในการแตง่ตั�งผูส้อบบัญชจีะแตง่ตั�งผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็ได ้ทั�งนี� มเีง ื�อนไขตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารหมนุเวียนผูส้อบบัญชทีี�ลงลายมอื

ชื�อรับรองงบการเงนิทุก 5 รอบปีบัญช ีโดยสามารถหมนุเวยีนไปใชผู้ส้อบบัญชรีายอื�นในสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกันได ้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้แต่งตั�ง นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 3440) และ/หรอื นายมนูญ มนูสุข (ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที� 4292) และ/หรือ นาย ชพูงษ์ สุรชูติกาล (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 4325) แห่งบริษัท ดลีอยท ์ ทูช้ 

โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2558 - 2559 ทั�งนี� นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บด ี

(ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที� 3440) เป็น ผูล้งลายมอืช ื�อในงบการเงนิของบริษัทมาตั �งแต่ปี 2555 - 2556  

 นอกจากนี� คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้กําหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัทและบริษัท

ย่อยในปี 2558 - 2559 เป็นจํานวนเงนิ 4,208,000 บาท ซึ�งเป็นอัตราที�เท่ากับค่าสอบบัญชปีระจําปี 2557 - 2558 จํานวน 

โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบัญช ีดังปรากฏในตารางดา้นล่าง ดังนี� 

คา่สอบบญัช ี ปี 2558-2559  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2557-2558 

(ปีที�ผา่นมา) 

บรษัิท 2,250,000 บาท 2,250,000 บาท 

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

  

นายสถาพร ผังนรัินดร ์ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หค้วามเห็นเรื�องค่าใชจ้่ายดา้นตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญชีเป็นดัชนีชี�

วัดผลงานของฝ่ายการเงนิของบรษัิท หากจํานวนชั�วโมงที�ผูส้อบบัญชใีชม้จีํานวนลดลง ค่าสอบบัญชคีวรจะลดลงดว้ย 

และนอกจากนั�น อัตราค่าสอบบัญชคีวรใกลเ้คยีงกันกับบริษัทสอบบัญชอีื�นๆและอัตราค่าบริการจะคงที�หรือเพิ�มขึ�นควร

ไดรั้บการดแูลตดิตามอย่างระมัดระวังเพื�อประโยชนข์องบรษัิท 

 นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ธบิายว่าบริษัทมีความเชื�อมั�นในบรษัิทผูส้อบบัญช ี

และการปรับคา่บรกิารสอบบัญชเีกดิขึ�นเฉพาะเมื�อปีที�ผ่านมาเท่านั�น ในเรื�องนี�ไดม้กีารพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบัญชจํีานวนนี�

เป็นอัตราที�เหมาะสมแลว้ 

เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามใดเพิ�มเตมิ ประธานกรรมการจึงเสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั�งผูส้อบบัญช ี

และกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2558 - 2559 โดยไดแ้จง้เพิ�มเตมิก่อนการลงคะแนนเสียงใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบว่าใน

วาระการประชมุนี�เป็นวาระปกตจิะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที�มาประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิ ี�ประชุม ที�ประชุมมมีตอินุมัตแิต่งตั �งผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญช ีประจําปี 2558 - 2559 ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน

เสยีง ดังนี� 

<<21 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)



หน้า 13 จาก 14 

ผูถ้อืหุน้ทั�งหมด  รวมจํานวนหุน้ได ้ 6,569,519,453 หุน้  

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

ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 395,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0060 

งดออกเสยีง  จํานวน 2,010,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0305 

   

วาระที� 8 : เรื�องอ ื�นๆ 

 ไมม่ ี

ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิ�มเตมิ  

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

ถา้รัฐบาลมแีผนสําหรับโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิ�มผลกําไรในเหล็กเสน้อย่างไร เพื�อชว่ยปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานของบริษัท 2) ใครคือคู่แข่งสําหรับเหล็กเสน้และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ในประเทศไทย 

และอะไรคอืจุดแข็งของบรษัิท และ 3) บรษัิทจะแกปั้ญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว 

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

สถาบันบัณฑติพัฒนบร ิหารศาสตร ์  ซึ �งบ ่งช ี�วา่ด ัชนีความเช ื�อมั�นนักลงทุนต ิดลบเป็นเวลา 6 เด ือน และ 

ในขณะที�ภาคการก่อสรา้งยังเป็นบวกแต่ภาคการผลติเหล็กติดลบ ขอใหบ้ริษัทชว่ยยนืยันขอ้มลูดังกล่าว 

ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสรา้งในเอเชยีมแีนวโนม้ดีข ึ�นเป็นลําดับ และสําหรับอตุสาหกรรมเหล็ก 

ขึ�นกับความสามารถในการทํากําไรของอตุสาหกรรม และผลกระทบการนําเขา้เหล็กจากจนีที�มผีลต่อราคาเหล็กทั�วโลก 

อย่างไรก็ตามประธานไดแ้สดงความหวังที�เป็นบวกต่อตลาดเหล็ก และช ี�ว่าสถานะในระยะยาวของเหล็กน่าจะดขีึ�น

เนื�องดว้ยเหล็กมคีวามจําเป็นตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

กรรมการผูจั้ดการใหญอ่ธบิายเพิ�มเตมิถงึระบบโครงสรา้งพื�นฐานในประเทศไทย และ เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ซึ�งคาดวา่จะมกีารพัฒนาในระบบเครอืขา่ยการคมนาคมต่างกันในแต่ละพื�นที�ในแต่ละประเทศ  ขณะนี�บางโครงการใน

ประเทศไทยมคีวามล่าชา้ อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็กควรจะเพิ�มขึ�น กรรมการผูจั้ดการใหญ่ใหค้วาม

มั�นใจวา่บรษัิทสามารถรองรับการผลติไดห้ากความตอ้งการสงูขึ�น และไดเ้สรมิวา่ Tata Tiscon เป็นผูนํ้าสนิคา้เหล็กเสน้

ในประเทศไทย ไดรั้บการตอบรับที�เป็นบวกจากการสํารวจดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ ซึ�งเป็นผลจากคุณภาพของ

ผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร รวมทั�งการสนับสนุนดา้นการตลาดและทมีขาย  ทาทาสตลี (ประเทศไทย) มเีครอืข่ายการจัด

จําหน่ายทั�วประเทศ มั�นใจไดว่้าสามารถส่งมอบสนิคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และจะมกีารปรับปรุงเครือข่ายนี�ใน

ประเทศเพื�อนบา้นดว้ย ทมีงานลกูคา้สัมพันธนํ์าโดยผูบ้รหิารระดับสงูพรอ้มใหบ้ริการต่อลูกคา้  กรรมการผูจั้ดการกล่าว

ว่า คู่แข่งเหล็กเสน้ และ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก คือผูผ้ลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเฝ้าติดตาม

สถานการณ ์และทําการเทยีบเคยีงผลติภัณฑ ์เพื�อใหค้วามมั�นใจในคณุภาพผลติภัณฑข์องบรษัิท ในสว่นของเหล็กลวด 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดเ้รยีนใหท้ราบถงึความคบืหนา้เรื�องการต่อตา้นการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บอนสูงและ

เหล็กลวดคารบ์อนตํ�า การพรอ้มกับกล่าววา่บรษัิทเปิดรับฟังขอ้เสนอแนะ และขอ้แนะนํา เกี�ยวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ

ของบรษัิทเสมอ สําหรับการปรับปรุงต่อไป  

>>22บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)



หน้า 14 จาก 14 

นายฤทธชิัย หยบิเจรญิพร ผูถ้ือหุน้ สอบถามวา่ หากมโีครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลเกดิขึน ความตอ้งการเหล็ก

จะเพิมขึนหรอืไม ่และกําไรของบรษัิทจะเพิมขึนอยา่งไร  

 นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามกียวกับการขายเตาถลงุ MBF ว่าถา้บรษัิทสามารถขายได ้จะช่วย

เปลียนสถานะบรษัิทใหม้กํีาไรหรอืไม่ 

ผศ. รววีลัย ์ภยิโยพนากลุ เรยีนวา่ ขึนอยูก่บัราคาขายวา่เพยีงพอกับตน้ทนุของเครืองจักรหรอืไม ่

 นายฤทธชิัย หยบิเจรญิพร ผูถ้ือหุน้ ตอ้งการทราบตัวเลข หรอื จํานวนเปอรเ์ซ็นตท์ีแทจ้รงิทีเป็นไปไดเ้มือ

โครงการใหญ่ๆ  เริมขึน  

 ประธานกรรมการเรยีนว่ากรรมการผูจั้ดการใหญ่ยนิดทีีจะพบนายฤทธชิัยหลังการประชมุแลว้เสร็จ เพือจะได ้

ชีแจงขอ้มลูเพิมเตมิ 

 เมือทีประชมุผูถ้อืหุน้ไม่มเีรืองอืนใดทีจะสอบถามหรอืเสนอแนะแลว้ ประธานกรรมการไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ ือ

หุน้ทีไดส้ละเวลามาเขา้รว่มประชมุและอนุมัตขิอ้เสนอของคณะกรรมการในเรืองตา่งๆดว้ยดใีนครังนี  

 อนึง หลังจากเปิดการประชมุแลว้ มผีูถ้ือหุน้ลงทะเบยีนเพือเขา้ร่วมประชมุเพิมเตมิ โดยสามารถสรุปจํานวนผู ้

ถอืหุน้ทีมาประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครั งนี ทั งทีมาดว้ยตนเองและทีรับมอบฉันทะจํานวนทั งส ิน 601 ราย  นับรวมจํานวนหุน้

ไดท้ั งส ิน 6,569,519,453 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.01 ของจํานวนหุน้ทีจําหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบรษัิท จํานวน 

8,421,540,848 หุน้ 

 

 
ปิดประชมุเวลา 13:00 น.  

 

 

(นายทะชารต์ วชิวะนารท์ นเรนดรัน) 

ประธานทีประชมุ 

<<23 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 1)



หนา้ 1 ของ 2 

 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 
 

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกล่ันกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล    และสรรหาก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท     ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้  

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล  มีคุณธรรม  ประวัติการท างานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการด าเนินงานของบริษัท 
โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ านวนที่เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

5. ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่  จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้วย 

 

ทั้งนี้ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ดังต่อไปนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร 

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้ 
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o รายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน  

o รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

o รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ 

o รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง  

 ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต่ ากว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรอืรับความชว่ยเหลือทางการเงินให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เและต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ประวตัขิองกรรมการทีไดร้บัการเลอืกต ังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ังที 15 ประจําปี 2559 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 

ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
อายุ 51 
สัญชาติ อินเดีย 
การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต  

Indian Institute of Management, Calcutta 
 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

National Institute of Technology, Trichy  
 Advanced Management Programme, CEDEP  INSEAD,  

Fountainbleau, France 
 Chevening Scholar 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ไมมี่  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทอืน  บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ปี ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
ประธานกรรมการ 
 
สมาชิก 
 
สมาชิกคณะกรรมการผู้วา่การ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ – 
คณะกรรมการผู้วา่การ 
สมาชิก 
ประธานกรรมการ 
 
สมาชิก Governing Body of  
Apex Committee 
กรรมการผู้จดัการ – Tata Steel 
Ltd 
กรรมการ 
กรรมการ 
สมาชิก 

Institute for Steel Development & Growth 
(INSDAG) 
Confederation of Indian Industry, Eastern 
Region 
Steering Committee of Mining & Metals 
Governors Council of  World Economic Forum 
Steel Research & Technology Mission of India 
(SRTMI)  
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
NatSteel Holding Pte. Ltd. 
WSA Economics Committee (ECON) 
Tata Steel SEZ Limited 
XLRI, India 
 
Advisory Board of BML Munjal University 
Indian Iron and Steel Sector Skill Council 
(IISSSC) 
Indian Steel Association (ISA) 
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Europe Limited 
CEDEP, France 
World Steel Association, Belgium 

  กิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 ไมมี่  

  กิจการทีแข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท 
 ไมมี่  
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ประวตัขิองกรรมการทีไดร้บัการเลอืกต ังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ังที 15 ประจําปี 2559 

ประสบการณ์ ปี ตาํแหน่ง บริษัท 
 2553 – 2556 

 
 
2553 – 2556 
2553 – 2556 
2551 – 2556 
2551 – 2556 
2551 – 2554 
2551 – 2553 
2551 – 2553 
 
2551 – 2553 
 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
Safety, Flat Products & Long 
Products Division 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ และผู้แทนโดย
ชอบธรรม 
ประธานกรรมการ และผู้แทนโดย
ชอบธรรม 

Tata Steel Limited, India 
 
 
Tata Steel Processing of Distribution Limited 
The Tinplate Company of India Ltd. 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
NatSteel Asia Pte. Ltd. 
Tata Steel (Thailand) PLC. 
The Siam Industrial Wire Co., Ltd. 
NatSteel (Xiamen) Ltd. 
 
Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd. 
 

จาํนวนการถือหุ้น(1) 
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ 
 ไมมี่   ไมมี่  

จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม (*)  5859 
คณะกรรมการ 4/5 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

2/3 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 
จาํนวนวาระทีดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการใน TSTH 

1 ปี (29 กรกฎาคม 2558 – 22 กรกฎาคม 2559) 

ลักษณะต้องห้าม ไมมี่สว่นเกียวข้องใน 
 คดีอาญาและคาํพิพากษาซึงเกียวข้องกบัการประพฤตผิิดในการจดัการทรัพย์สินและสินทรัพย์ 
 รายการเกียวโยงทีก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทในปีทีผ่านมา 

 
หมายเหตุ (1) ตวัเลขรวมคู่สมรสและบตุรด้วย 
*หมายเหตุ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายคูชิค ซทัเทอจี มีผลตังแต่วนัที 29 กรกฎาคม 2558
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ประวตัขิองกรรมการทีไดร้บัการเลอืกต ังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ังที 15 ประจําปี 2559 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

อายุ 73 
สัญชาติ ไทย 
การศึกษา  ปริญญาตรีบญัชี  

University of the East   ประเทศฟิลิปปินส์ 
Program for Management Development 

Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ไมมี่  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทอืน  บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ปี ตาํแหน่ง บริษัท 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 
2548 –ปัจจบุนั 
2547 –ปัจจบุนั 
2544 –ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการด้านความ
ยังยืน และการบริหารความเสียง 
กรรมการ 
กรรมการ 
ทีปรึกษาอิสระ 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 
 
 
บจก. พีเอซี สยาม 
บจก. มาร์ช พีบี 
บจก. เอ็ม.อี.ดี. 

  กิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 ไมมี่  

  กิจการทีแข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท 
 ไมมี่  

ประสบการณ์ ปี ตาํแหน่ง บริษัท 
 2556 – 2558 

 
2546 – 2558 
 
2551 – 2554 
 
2547 – 2553 
 

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อคัรา รีซอร์สเซส 
 
บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
Indorama Polymers PLC. 
 
บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคลงัสนิค้า 

จาํนวนการถือหุ้น(1) 
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ 
 ไมมี่   ไมมี่  
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)



 

ประวตัขิองกรรมการทีไดร้บัการเลอืกต ังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ังที 15 ประจําปี 2559 

จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม  5859 5758 5657 
คณะกรรมการ 7/8 7/7 5/5 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 4/4 4/4 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

5/6 4/4 3/3 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 1/1 1/1 
จาํนวนวาระทีดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการใน TSTH 

14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559) 

ลักษณะต้องห้าม ไมมี่สว่นเกียวข้องใน 
 คดีอาญาและคาํพิพากษาซึงเกียวข้องกบัการประพฤตผิิดในการจดัการทรัพย์สินและสินทรัพย์ 
 รายการเกียวโยงทีก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทในปีทีผ่านมา 

 
หมายเหตุ (1) ตวัเลขรวมคู่สมรสและบตุรด้วย 
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)



 

ประวตัขิองกรรมการทีไดร้บัการเลอืกต ังแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ังที 15 ประจําปี 2559 

3. นายธราธร เปรมสุนทร 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

อายุ 53 
สัญชาติ ไทย 
การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Oklahoma City University, USA 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ไมมี่  

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทอืน  บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ปี ตาํแหน่ง บริษัท 

2539 – ปัจจบุนั รองผู้จดัการอาวโุส บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 

  กิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 ไมมี่  

  กิจการทีแข่งขัน/ เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท 
 ไมมี่  

ประสบการณ์ ปี ตาํแหน่ง บริษัท 
 2546 – 2552 

2544 – 2557 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ประสิทธิพฒันา 
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 

จาํนวนการถือหุ้น(1) 
(ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บริษัทในเครือ 
 ไมมี่   ไมมี่  

จาํนวนครังทีเข้าร่วมการประชุม  5859 5758 5657 
คณะกรรมการ 8/8 7/7 5/5 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

5/5 4/4 3/3 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 1/1 1/1 
จาํนวนวาระทีดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการใน TSTH 

14 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 22 กรกฎาคม 2559) 

ลักษณะต้องห้าม ไมมี่สว่นเกียวข้องใน 
 คดีอาญาและคาํพิพากษาซึงเกียวข้องกบัการประพฤตผิิดในการจดัการทรัพย์สินและสินทรัพย์ 
 รายการเกียวโยงทีก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทในปีทีผ่านมา 

 
หมายเหตุ (1) ตวัเลขรวมคู่สมรสและบตุรด้วย 
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เอกสารประกอบการประชุม (วาระที่ 5)



หนา้ 1 ของ 4 

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2559 
 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. 
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 

เลขที่ 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

   หมวดที่ 2  หุ้นและผู้ถือหุ้น  

 ข้อ 5  หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ 

 

 หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 

 ข้อ 16  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ข้อ 18  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

   (ก)   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

(ข)  ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(ค)  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

 ข้อ 19  กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียง
กันกับหนึ่งในสาม (1/3) 

  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับล าดับในการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้กล่าวไว้
ในวรรคข้างต้น 

 ข้อ 20  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559



หนา้ 2 ของ 4 

 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 

(จ) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ข้อ 21  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท 

   กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 22  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้  ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

 ข้อ 24  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 ข้อ 25  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเบี้ยและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการผู้นั้น 

 

 หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือ
จ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุน้ดังกล่าว 
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หนา้ 3 ของ 4 

 

 ข้อ 36  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 37  ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุม      เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้     ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ข้อ 38  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 ข้อ 39  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 
หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่น    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ
หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท และ 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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หนา้ 4 ของ 4 

 

  ข้อ 40  กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ  
 

  หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

 ข้อ 43  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดย
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้
มีผู้สอบบัญชี  ท าการตรวจสอบงบดุล และงบก าไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 44  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 ข้อ 45  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปันผลใดๆ 

   ให้จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย 

 ข้อ 46  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

 ข้อ 49  ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย  
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หนา้  ของ  



บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
คําชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วม

ประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 

วนัศกุร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. 
ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 

เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วิธีการมอบฉันทะ  

  บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ จํานวน 3 
แบบ ให้ผู้ ถือหุ้น ดงันี  

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้     

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดแ้นบใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ต่างดา้วเท่านัน) 

 ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 14 ประจําปี 2558 ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉนัทะได้ โดยดําเนินการดงันี  

(1) เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดยีวเท่านัน  
 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทั งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง 

 สําหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านั น 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง โดยให้ระบชืุอพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ
กาเครื องหมายหน้าชือกรรมการอิสระ ตามทีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียง                
ท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  
ทั งนี  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีทีเป็นผู้ ถือหุ้ นทีปรากฏชือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั น 
อนึง ผู้ ถือหุ้นท่านใดทีได้จัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักล่าวสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนี ได้ 
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(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้แก่สํานกังานเลขานุการบริษัท ภายใน
วันพุธที 20 กรกฎาคม 2559 หรือก่อนเวลาเริมการประชุมอย่างน้อยครึ งชั วโมง เพือให้เจ้าหน้าที
ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริมประชมุ  
ทั งนี  บริษัทจะอํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม   

 บริษัทจะเริมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเริมการประชุมไมน้่อยกว่า 2 ชัวโมง หรือตั งแต่
เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี  เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจดัประชุมทีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 8 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม   

 ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ก่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึง) ดงัต่อไปนี  
3.1 บุคคลธรรมดา 

 3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ซึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ
นามสกลุ ให้ยืนหลกัฐานประกอบด้วย 

3.1.2กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนัดประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึง) ซึงได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงชือรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

(3) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
3.2 นิตบุิคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 

3.1.1 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดย   

ผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึงเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้ถือหุ้น 

3.2.2กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2549 (แบบใดแบบหนึง) ซึงได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผู้มอบฉันทะ (ผู้ แทนนิติบคุคล) และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึงลงนามเป็นผู้มอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ตามข้อ .. ของผู้แทนนิติบุคคล ซึงเป็นผู้มอบฉันทะ 
และลงชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึงมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดทีมิได้มี

ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนั นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั น อาจเป็นเอกสารทีออกโดย
ส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนั นตั งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าทีของนิติบุคคลนั นก็ได้ ทั งนี  
จะต้องมีรายละเอียดเกียวกับชือนิติบุคคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันนิติบุคคล และ
เงือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชือ รวมทั งทีตั งสํานกังานใหญ่ 

(2) กรณีทีผู้ ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน        
ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี เพิมเติม 

  (2.)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

  (2.2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ            
คสัโตเดียน (Custodian)  

การออกเสียงลงคะแนน 

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกียวกับการลงคะแนนเสียง 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที       

ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ 
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร 

(3) มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี   
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของทีประชมุ 
 กรณีอืนๆ ซึงมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดําเนินการ

ให้เป็นไปตามทีกําหนดนั น โดยประธานในทีประชุมหรือผู้ซึงประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นในทีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียง      
ชี ขาด 
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(5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนั น 
และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนั นออกนอกทีประชุมชัวคราว 
ก็ได้  

(6) การลงคะแนนลับ จะทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติ   
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั น 
และแจ้งให้ทีประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

4.2 วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานหรือผู้ ซึงประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชูมือ          
ในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากทีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง      
ตามวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียง ดงันี   
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึ นและเลือกกาเครืองหมายว่า  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในขณะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั งเซ็นชือกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริษัทจะเดินเข้าไปเพือ      
ขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป  

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู้ ถือหุ้ นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน

หนงัสือมอบฉนัทะตามทีผู้ รับมอบฉันทะได้ยืนต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุเป็นคะแนนเสียงทีใช้นับเป็นมติทีประชุม โดยผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลง
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนอีก 

 กรณีทีผู้ ถือหุ้ นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือ 
จากเรื องทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที มีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตาม
วิธีการในข้อ 4.2 (1) 

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
เลขานกุารคณะกรรมการจะชี แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุม โดย

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนทีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้
ทําเครืองหมายไว้ประกอบกบัหนงัสือมอบฉนัทะทีผู้ ถือหุ้นได้แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ซึงเจ้าหน้าทีของบริษัท
จะได้ร่วมกบัตวัแทนของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ทําการนบัคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชมุด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้นทั งหมดของผู้ ถือหุ้น / 
ผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนั นๆ ซึงภายหลงั
จากเสร็จสิ นการประชมุในแต่ละวาระเป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมรับทราบวา่มีผู้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าใด 

>>38บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คำาชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559



  

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
         เขียนที่................................................ 

        วันที…่…….เดือน............................ พ.ศ…………………. 

(1) ข้าพเจ้า...............................………………………………………..……........…..สัญชาติ………............................. 
อยู่บ้านเลขที่…………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ต าบล/แขวง……………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………..……….จังหวัด……………...………..…….……
รหัสไปรษณีย์…..………………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสียง   

(3) ขอมอบฉันทะให้  (1)  ชื่อ…………………….….…..…. อายุ…….ปี อยู่บ้านเลขที่…......................................... 
   ถนน………………………..…………....ต าบล/แขวง…………………………………...….  
  อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………….….รหัสไปรษณีย์…………...… 

หรือ  (2) นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                      อายุ    73    ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

หรือ  (3) ผศ. รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ                       อายุ    68    ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 73 ถนนวิวัธนเวียง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 

หรือ   (4) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อายุ    59    ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            
ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  
ห้องบอลรูม 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ………………………….....….… ผู้มอบฉันทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงชื่อ…….……………………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
 (…………………………...…….) 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที 4   พจิารณาอนุมัติจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี 25582559 และการงดจ่ายเงินปันผล 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 

 วาระที 5   พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   �  การแต่งตั งกรรมการทั งชดุ  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
� การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 

.  นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน  

     �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
.  นายมาริษ สมารัมภ์   

  �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
.  นายธราธร เปรมสุนทร 

  �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 

 วาระที 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาการจ่ายตอบแทนให้กบักรรมการ ประจาํปี 25592560  

 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

�  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

 วาระที 7   พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 25592560 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

              � เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

 วาระที 8   เรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั นไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร 

 

 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

<<39 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที……………………...……………………..…. 

วนัที…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………..……………………..... สญัชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ้่านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………………………เสยีง    

() ขอมอบฉนัทะให้ � () ชือ………………...……….….…..……………….….อาย…ุ...…….ปี  อยู่บ้านเลขที………….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อําเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ � () นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                         อาย ุ    73    ปี  
 อยูบ้่านเลขที  ซอยพร้อมพนัธ์  ถนนสขุมุวิท   แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

หรือ   �  () ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ                             __    อาย ุ    68     ปี 
 อยูบ้่านเลขที  ถนนวิวธันเวียง  แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 

หรือ � () นายหตัถศกัดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                   ________    อาย ุ    59    ปี 
 อยูบ้่านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 
ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 (โปรดกาเครืองหมายและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

                          � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
                    �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

 วาระที 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559   
  (วาระนี เป็นวาระเพือรับทราบ จงึไม่ต้องผ่านการอนมุตัโิดยมติทีประชมุผู้ถือหุ้น) 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง   

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที……………………...……………………..…. 

วนัที…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………..……………………..... สญัชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ้่านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………………………เสยีง    

() ขอมอบฉนัทะให้ � () ชือ………………...……….….…..……………….….อาย…ุ...…….ปี  อยู่บ้านเลขที………….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อําเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ � () นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                         อาย ุ    73    ปี  
 อยูบ้่านเลขที  ซอยพร้อมพนัธ์  ถนนสขุมุวิท   แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

หรือ   �  () ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ                             __    อาย ุ    68     ปี 
 อยูบ้่านเลขที  ถนนวิวธันเวียง  แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 

หรือ � () นายหตัถศกัดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                   ________    อาย ุ    59    ปี 
 อยูบ้่านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 
ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 (โปรดกาเครืองหมายและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

                          � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
                    �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

 วาระที 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559   
  (วาระนี เป็นวาระเพือรับทราบ จงึไม่ต้องผ่านการอนมุตัโิดยมติทีประชมุผู้ถือหุ้น) 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง   

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที 4   พจิารณาอนุมัติจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี 25582559 และการงดจ่ายเงินปันผล 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 

 วาระที 5   พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
   �  การแต่งตั งกรรมการทั งชดุ  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
� การแต่งตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 

.  นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน  

     �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
.  นายมาริษ สมารัมภ์   

  �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 
.  นายธราธร เปรมสุนทร 

  �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง 

 วาระที 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาการจ่ายตอบแทนให้กบักรรมการ ประจาํปี 25592560  

 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

�  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

 วาระที 7   พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 25592560 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

              � เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

 วาระที 8   เรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั นไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร 

 

 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที……………………...……………………..…. 

วนัที…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………..……………………..... สญัชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ้่านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………………………เสยีง    

() ขอมอบฉนัทะให้ � () ชือ………………...……….….…..……………….….อาย…ุ...…….ปี  อยู่บ้านเลขที………….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อําเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ � () นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                         อาย ุ    73    ปี  
 อยูบ้่านเลขที  ซอยพร้อมพนัธ์  ถนนสขุมุวิท   แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

หรือ   �  () ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ                             __    อาย ุ    68     ปี 
 อยูบ้่านเลขที  ถนนวิวธันเวียง  แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 

หรือ � () นายหตัถศกัดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                   ________    อาย ุ    59    ปี 
 อยูบ้่านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 
ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 (โปรดกาเครืองหมายและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

                          � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
                    �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

 วาระที 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559   
  (วาระนี เป็นวาระเพือรับทราบ จงึไม่ต้องผ่านการอนมุตัโิดยมติทีประชมุผู้ถือหุ้น) 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง   

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 



<<41 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558-2559

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
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     ลงชือ………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ 

  (………………………………………) 

  ลงชือ………………………………………..ผู้รับมอบฉนัทะ 

  (………………………………………) 

ลงชือ………………………………………..ผู้รับมอบฉนัทะ 

  (………………………………………) 

ลงชือ………………………………………..ผู้รับมอบฉนัทะ 

  (………………………………………) 

 

หมายเหต ุ

1.  ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น          
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที……………………...……………………..…. 

วนัที…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………..……………………..... สญัชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ้่านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………………………เสยีง    

() ขอมอบฉนัทะให้ � () ชือ………………...……….….…..……………….….อาย…ุ...…….ปี  อยู่บ้านเลขที………….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อําเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ � () นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                         อาย ุ    73    ปี  
 อยูบ้่านเลขที  ซอยพร้อมพนัธ์  ถนนสขุมุวิท   แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

หรือ   �  () ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ                             __    อาย ุ    68     ปี 
 อยูบ้่านเลขที  ถนนวิวธันเวียง  แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 

หรือ � () นายหตัถศกัดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                   ________    อาย ุ    59    ปี 
 อยูบ้่านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 
ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 (โปรดกาเครืองหมายและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

                          � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
                    �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

 วาระที 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559   
  (วาระนี เป็นวาระเพือรับทราบ จงึไม่ต้องผ่านการอนมุตัโิดยมติทีประชมุผู้ถือหุ้น) 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง   

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 



>>42บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 
ประจําปี 2559 ในวนัศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืน 

� วาระที………..……..เรือง…………………………………………….……………………………………………………… 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
 �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

� วาระที………..……..เรือง…………………………………………….……………………………………………………… 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
 �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

� วาระที………..……..เรือง…………………………………………….……………………………………………………… 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
 �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

� วาระที………..……..เรือง…………………………………………….……………………………………………………… 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
 �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

� วาระที………..……..เรือง…………………………………………….……………………………………………………… 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
 �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 

� วาระที………..……..เรือง เลือกตั งกรรมการ (ตอ่) 
  ชือกรรมการ............................................................................................................................................................. 
  �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 
  ชือกรรมการ............................................................................................................................................................. 
  �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 
  ชือกรรมการ............................................................................................................................................................. 
  �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 
  ชือกรรมการ............................................................................................................................................................. 
  �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 
  ชือกรรมการ............................................................................................................................................................. 
  �  เห็นด้วย    �  ไมเ่ห็นด้วย    �  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที……………………...……………………..…. 

วนัที…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………..……………………..... สญัชาติ…………………..…………………….………..
อยูบ้่านเลขที…………………..…ถนน……..……….……….…..……ตําบล/แขวง………………………..……………อําเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………………………เสยีง    

() ขอมอบฉนัทะให้ � () ชือ………………...……….….…..……………….….อาย…ุ...…….ปี  อยู่บ้านเลขที………….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ตําบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อําเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ � () นายมาริษ   สมารัมภ์ กรรมการอิสระ                         อาย ุ    73    ปี  
 อยูบ้่านเลขที  ซอยพร้อมพนัธ์  ถนนสขุมุวิท   แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 

หรือ   �  () ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ                             __    อาย ุ    68     ปี 
 อยูบ้่านเลขที  ถนนวิวธันเวียง  แขวงสมัพนัธวงศ์  เขตสมัพนัธวงศ์  กรุงเทพฯ 

หรือ � () นายหตัถศกัดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                   ________    อาย ุ    59    ปี 
 อยูบ้่านเลขที 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 15 ประจําปี 2559 
ในวันศุกร์ที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ฯ ห้องบอลรูม เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 (โปรดกาเครืองหมายและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 14 ประจาํปี 2558 เมือวันที 31 กรกฎาคม 2558 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

                          � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
                    �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย  �  งดออกเสียง 

 วาระที 2   รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 25582559 สิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2559   
  (วาระนี เป็นวาระเพือรับทราบ จงึไม่ต้องผ่านการอนมุตัโิดยมติทีประชมุผู้ถือหุ้น) 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี 25582559 สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 
 � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

 �  เห็นด้วย    �  ไม่เห็นด้วย    �  งดออกเสยีง   

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข



 




แบบฟอร์มแจ้งความจาํนงขอรับรายงานประจาํปี 25582559 เป็นรปูเล่ม 
 

เรียน ผู้ถอืหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 


 ผู้ ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 25582559 เป็นรูปเลม่ โปรดกรอกข้อมลูของท่านลงในแบบฟอร์มนี ให้ชดัเจน และสง่
มายงับริษัท ตามทีอยูที่ระบขุ้างลา่ง 
 
ตดิต่อ สาํนักงานเลขานุการบริษัทและบริการกลาง 

บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั น 20  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
 
คณุปริญดา บญุปราศภยั/ คณุอาภาพรรณ ประดษิฐ์ 
โทรศพัท์ 029371000 ต่อ 14612 

 
 
 
ชือผู้ถอืหุ้น    ........................................................……………………………………………...………………………………..... 

  

 

ทีอยู่ในการจดัส่ง อาคาร  .......................................................  ชั น  .......... เลขที  ......................  หมู่ที  ..........................  

   ถนน  ................................   ตาํบล/ แขวง ......................................  อําเภอ/ เขต  ................................   

  จงัหวดั  .............................  รหสัไปรษณีย์  .......................................  โทรศพัท์  .................................. 

  โทรสาร  .......................................... 
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แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำาปี



 
 

 
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2559 

 
วันศุกรท์ี่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.  
(เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.) 

 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

 

 

หก 

 

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

http://siam-bangkok.anantara.co.th/ 
 

02 126 8866 
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แผนที่โรงแรมอนันตรา 





www.tatasteelthailand.com
Bangkok (Head Off ice)

Saraburi Plant
Chonburi Plant

Rayong Plant

+66 2937 1000
+66 3628 8000
+66 3834 5355
+66 3868 3968


