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วนัท่ี 26  มิถนุายน 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ที่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 
ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ 
โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉัตราบอลรูม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี  2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 และได้จดัท ารายงาน

การประชุม ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 

กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 
  

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2562 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
 การลงมติ 
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 184
 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยข้อมลูดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินประจ าปี  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561-2562 ซึง่อยูใ่นรูปแบบ QR Code 

  
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ในช่วงปี 2561 การบริโภคเหลก็ทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 5.77 ล้านตนั เพิ่มขึน้ 2.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
น าเข้าที่เพิ่มขึน้ 11.7% จากปีที่ผา่นมา การผลติภายในประเทศด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าลดลง มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคญัประการหนึง่ ที่สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมเหลก็ทรงยาวในประเทศไทย คือ การเพิ่มขึน้ของผลผลิต
จากเตาอินดัก๊ชัน่ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบางสว่นเกิดจากราคาวตัถดุิบแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ในเตา
อาร์คไฟฟ้าเพิ่มสงูขึน้ ในช่วงปีที่ผ่านมา ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมปรับปรุงคุณภาพของ
เหลก็เส้นท่ีแตกตา่งกนัตามการผลติ ซึง่คาดวา่จะเพ่ิมความเข้าใจของผู้บริโภคเก่ียวกบัการผลติเหลก็ประเภท
ตา่ง ๆ และเพิ่มยอดสัง่ซือ้เหลก็ที่ผลติผา่นเตาอาร์คไฟฟ้า 

 ราคาวตัถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอลัลอย และวสัดุทนไฟ มีราคาที่สงูตลอดทัง้ปี
ประกอบกบัเกิดความผนัผวนของราคาในช่วงคร่ึงปีหลงั สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัท
ขาดทุนจากการขายเหล็กเส้นให้กับโครงการต่างๆ สืบเนื่องจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐใน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสบิของทนุจดทะเบียน 

 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึง่จะ
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยั
ดงักล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การ
ขยายธุรกิจ ภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท และสญัญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึง
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกัส าคญั แตท่ัง้นี ้จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล" 
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 งบการเงินรวมของบริษัทส าหรับงวดปี 2561-2562 มีขาดทนุหลงัหกัภาษีเงินได้จ านวน (188) ล้านบาท และ
ขาดทุนสะสม (2,762) ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีก าไรส าหรับปีจ านวน 64 ล้านบาท และก าไร
สะสม 1,540 ล้านบาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ   
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวันที่ 31 

มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.2 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายเมื่อรวมกบัจ านวนที่
จดัสรรในรอบปีปัจจบุนัจะมีจ านวนสะสมรวม 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน และหลงัจาก
พิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม  ภาวะธุรกิจเหล็กในปัจจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล  
 
มติที่ประชุม 

 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม 
(หรือใกล้เคียงกบัหนึง่ในสาม) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับ
เลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่กรรมการอีกก็ได้ 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
   ประธานคณะจดัการ  
   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ 
   พิจาณาผลตอบแทน 
2) นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการบริษัท  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
3) นายอาชีช อนปัุม  กรรมการบริษัท  
      กรรมการจดัการ   
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นวา่นายปิยชุ กปุต้า นายธราธร เปรมสนุทร และ นายอาชีช อนปัุม เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกิจอื่นๆ   ที่หลากหลาย มีภาวะผู้น า 
วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาในความผิดที่
เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทใน
รอบปีที่ผา่นมา  

 (แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2) 
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  ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 (ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
  มติที่ประชุม 
 วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2562-2563 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว                
เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563 (1 เมษายน 

2562-31 มีนาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัรา
คา่ตอบแทนประจ าปี 2561-2562 ในปีที่ผา่นมา 

 
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2562-2563 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561-2562 

(ปีที่ผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจัดการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา  และพิจารณา
ผลตอบแทน 

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

คณะกรรมการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

หมำยเหตุ :  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างต้น กรรมการผูที้่ได้รับการแต่งตัง้จากกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด ารง
ต าแหนง่ 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 7
 

 

 
 มติที่ประชุม 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562-2563  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

 ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน  เมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกนัหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ผู้สอบบญัชีรายเดิมจึงจะสามารถ
กลบัมาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกนัได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561-2562 
ตลอดจนคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
(PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้มี
คณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่สอบบญัชี ประจ าปี 2562-2563 

ตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี  2562-2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843) 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ทัง้นี  ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้ สอบบัญชี              
รับอนญุาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2, 3 และประจ าปีบญัชี 
ของปี 2560-2561 ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2561-
2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2561 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 ก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็น
จ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึง่เป็นอตัราที่เทา่กบัคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561-2562 

 
ค่าสอบบัญชี ปี 2562-2563 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561-2562 

(ปีที่ผ่านมาทัง้ปี) 
บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 
บริษัทยอ่ย (3 บริษัท) 1,510,925 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,151,235 บาท 3,151,235 บาท 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงิน 
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 

 
898,000 บาท 

 
898,000 บาท 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 
หมำยเหตุ :  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 

ค่าทีพ่กั เป็นตน้ จ านวน 501,022  บาท ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล หรือ
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัดงักล่าว    
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 มติที่ประชุม 

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 
ประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 18  มิถนุายน 2562  
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดงักลา่ว  โดยบริษัทจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 07:00 น. เป็นต้นไป  

 
 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ “เร่ือง การมอบฉันทะ” บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ จะด าเนินการจดัส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมหนงัสือมอบฉันทะให้แก่        
ผู้ ถือหุ้นท่ีระบทุี่อยูห่ลายที่เพียงที่อยูเ่ดียวเทา่นัน้ (Principle Address)  
 
 ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ห รือสามารถ Download ไ ด้จาก 
www.tatasteelthailand.com (โปรดเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้) โดยขอความร่วมมือจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัท
อย่างน้อยสามวนัก่อนวนัประชุมวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ภายใน 23 กรกฎาคม 2562) ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การลงทะเบียน และบริษัทยงัได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะโดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายแตอ่ยา่งใด 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท าสรุปข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ   
การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน พร้อมด้วยแผนที่สถานที่จดัประชุม  ณ โรงแรม
สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4, 5 และ 8 

 
 บริษัทขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ  การประชุมในครัง้นี ้
กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ 
 
 ในปีนี ้บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปีในรูปแบบของ QR Code ผู้ ถือหุ้นทีมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจ าปี 2561-2562 เป็นรูปเลม่ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทในวันประชุมผู้ ถือหุ้ น ห รือยื่นใ ห้บริ ษัทล่วงหน้าทางโทรสารที่หมายเลข  66(2)937-1224 หรือ อี เมล 
cso@tatasteelthailand.com หรือไปรษณีย์ เพื่อจะได้ด าเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไปด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 
 
 
 
                                               
 

 
 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3156/ 3111/ 3210   
โทรสาร 0-2937-1224 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 
นางอริศรา ณ ระนอง 
เลขานกุารคณะกรรมการ 



เอกสารประกอบการประชุม
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Note



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 11
หน้า 1 จาก 17 

รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั�งที� 17 ประจาํปี 2561 

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี � กรุงเทพฯ 

เลขที� 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 

วนัพธุที� 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. 

ผู้มาประชุม : 

คณะกรรมการ : 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  

      ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

2. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

3. นายหตัถศักดิ � ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคมและความยั�งยืน  

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ � ทอง  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

5. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       

    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

6. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 

คณะจดัการ 

7.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  

คณะจดัการ 

กรรมการพนัธกจิเพื�อสงัคมและความยั�งยืน 

8. นายราจฟี มงักลั   กรรมการ  

คณะจดัการ  

กรรมการพนัธกจิเพื�อสงัคมและความยั�งยืน 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1812

หน้า 2 จาก 17 

เลขานุการ :  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท 

ผู้บรหิาร : 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลิต  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี � ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบัญช ี

3. นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัดิ � ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

4. นายไพฑูรย์ เชื �อสขุ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

5. นายชยัเฉลมิ บุญญานุวตัร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

6. นายพรชยั ตั �งวรกลุชยั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบุรี 

8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 

9. นายอมิท คนันา   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลศิทางธรุกิจ 

ผู้สอบบัญชขีองบริษทั 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ Audit Partner ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4474 

�. นางสาวจฑุามาศ อ้นมงคล Audit Director 

�. นางนภาพร หมื�นไกร  Audit Senior Manager 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั  

ผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการส่วนบญัชีและรายงาน 

2. นายศภุกิจ ทองศกัดิ �  ผู้จดัการส่วนบญัชีบริษัทย่อย 

เริ�มประชุม เวลา 09:00 น. 

นายอศิรา ศรีสวุรรณธา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภยัโรงแรมสยาม เคมปินสกี � กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพื�อ

อธิบายการปฏบิัตเิพื�อความปลอดภัยภายในพื �นที�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที�เกิดเหตฉุกุเฉินขึ �น 

นายปิยุช กุปต้า ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านที�มาร่วม

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครั �งที� 17 ประจําปี 2561 และได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่มีผู้ถือหุ้นมาประชมุทั �งที�มาด้วยตนเองและที�

รับมอบฉนัทะจํานวน 326 คน นับรวมจํานวนหุ้ นได้ทั �งสิ �น  6,185,530,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.45 ของจํานวนหุ้ นที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทจํานวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอ

เปิดการประชมุเพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชมุ  
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ประธานได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทที�เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการ

บริษัทชี �แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี�ยวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพื�อความสะดวก

ในการสรุปเป็นมติ และเพื�อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน 

ประธานได้รายงานว่าในช่วงปีการเงิน 2560-2561 มีการเปลี�ยนแปลงในคณะกรรมการของบริษัท  ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทได้รับทราบการลาออกจากคณะกรรมการบริษัทของนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท 

นเรนดรัน เนื�องจากหน้าที�ความรับผดิชอบที�สงูขึ �นในกลุม่ทาทา สตีล และรับทราบการเกษียณอายขุองนายมาริษ สมารัมภ์ 

และนางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอสิระ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบริษัท คณะกรรมการ

ขอแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทั �ง 3 ท่านสําหรับคําแนะนําและความเป็นผู้นําที�ท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอด

ระยะเวลายาวนานในช่วงที�ผา่นมา 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี � มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที�

เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในเอกสารที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า 

ในเอกสารหน้า 36-39 และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการ

ประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏอยูใ่นเอกสารดงักลา่ว ในเอกสารหน้า 40–43 ซึ�งสรุปได้ดงันี � 

(�) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสยีง    

(�) ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ ประธานที�ประชมุจะได้แจ้งให้ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นได้รับทราบ

ลว่งหน้าถึงมติคะแนนเสยีงของแตล่ะวาระที�ต้องการจากที�ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ�งต้องการคะแนนเสยีงข้างมาก หรือ

เป็นกรณีอื�นๆ ซึ�งต้องการคะแนนเสยีงแตกตา่งจากกรณีปกต ิ 

(�) ในแต่ละวาระการป ระชุมที� ขออนุมัติ  ประธานที�ประชุม จะขอม ติที� ประชุม ว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด  

“ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง” โดยขอให้ผู้ถอืหุ้นที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ชูมือและเลือกกาเครื�องหมายตามความเห็น

ของผู้ถอืหุ้นลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนที�ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที�ลงทะเบียน พร้อมทั �งเซ็นชื�อกํากบั ซึ�งเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทจะขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วในแต่ละวาระการประชมุโดยทันทีเพื�อทําการรวบรวมคะแนนตอ่ไป  

ทั �งนี � ในกรณีมอบฉันทะ  หากผู้มอบฉันทะได้ทําการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ใน

หนังสอืมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที�จะใช้

คะแนนเสียง ตามที�ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้ยื�นต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเพื�อใช้

นบัเป็นมติของที�ประชมุ   แต่หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉนัทะ 

หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉนัทะ รวมถงึกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการดงัที�ได้เรียนไว้แล้ว 

สาํหรับท่านผู้ถือหุ้นที�ไม่ได้ชมูือในที�ประชมุ รวมทั �งในกรณีที�ออกจากที�ประชมุในวาระนั �นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้น

ได้ลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วยตามที�คณะกรรมการได้เสนอ 
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 (�) ในการประชมุแตล่ะวาระ คณุวรฤทยั นําประสพสขุ ทนายความ จากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตั �น จํากัด 

(Able & Primpton Co., Ltd.) จะทําหน้าที�เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงที�เป็นอิสระจากบริษัท เพื�อให้ผลการประชมุ

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุด้วย

วิธีการหักคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนหุ้ นทั �งหมดของผู้ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะที�มา

ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง แล้วจึงจะประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระให้ที�ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 

  (�) ในการประชมุ หากผู้ถอืหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะเสนอความคดิเห็นหรือเสนอคาํถาม ทางบริษัทจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคําถามในแตล่ะวาระการประชุม กอ่นที�จะเริ�มวาระถัดไป โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมื�อ

ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที�ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะชื�อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น

หรือคําถามต่อไป โดยขอความกรุณาให้ใช้ไมโครโฟนที�บริษัทได้จัดเตรียมไว้ และในบันทึกการประชุมจะบันทึกการเสนอ

ความคดิเห็น และคําถาม – คําตอบโดยสรุป โดยหากผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือข้อคิดเห็นอื�นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที�

ทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ โดยสง่ให้เจ้าหน้าที�บริษัทเพื�อรวบรวมสง่ต่อให้ท่านประธานต่อไป 

 ประธานจึงได้ดําเนนิการประชมุตามลาํดบัวาระดงัต่อไปนี � 

วาระที� 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั�งที�  16 ประจาํปี 2560 เมื� อวันที�  7 

กรกฎาคม 2560 

 ประธานเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั �งที� 16 ประจําปี 2560 เมื�อวันที� 7 

กรกฎาคม 2560 ซึ�งบริษัทได้สง่สาํเนารายงานการประชมุฉบับดังกลา่วให้ผู้ถอืหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อมกบัหนังสอืนัด

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลาํดับที�  1 ในหน้าที� 10-28 โดยคณะกรรมการได้

พจิารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครั �งที� 16 ประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2560 

 รายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั �งที� 16 ประจําปี 2560 ได้รับการบันทึกและนําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด และสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้

เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) 

 ประธานทําการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี �เป็นวาระปกต ิจะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุพจิารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี �   

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,209,186,837 หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย จํานวน 477,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสยีง จํานวน 310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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 หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 77 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 23,656,574 หุ้น 

วาระที� 2 : รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 

ประธานได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกลั กรรมการผู้จดัใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทใน

รอบปีการเงิน สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ให้ที�ประชมุรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที�ปรากฏอยู่

ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ �นสดุวันที� 31 มีนาคม 2561 

นําเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ความวา่ ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคเหลก็ของโลกปรับเพิ�มขึ �นเป็น 1,587 ล้านตนั 

จากปริมาณ 1,515 ล้านตนั ในปีก่อนหน้า ซึ�งสมาคมเหลก็โลกได้คาดการณ์ว่าตลาดเหล็กจะปรับตัวขึ �นในปี  2561 และ 

2562 โดยในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา ประเทศจนีได้ดําเนินการหลายประการและหยดุกําลงัการผลติเหลก็กว่า 200 ล้านตนั การ

หยดุการผลติเหลก็ในประเทศจนีและสภาพเศรษฐกจิที�ดีขึ �น สง่ผลต่อการใช้กําลงัการผลิตของโลกเพิ�มขึ �น อย่างไรก็ดี การ

ใช้กาํลงัการผลติเหลก็ทรงยาวในประเทศไทยยงัทรงตวัอยู่ที�ร้อยละ 40 นอกจากนั �น ราคาวตัถดิุบทั�วโลกคอ่ยเพิ�มสงูขึ �นในปี

ที�ผ่านมา โดยราคาเศษเหล็กซึ�งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ�มขึ �นอยู่ที�ประมาณ 100 ดอลลา่ห์สหรัฐ/ตัน เช่นเดียวกับแท่งถ่าน

อิเลค็โทรด ซึ�งเคยมีการจําหน่ายอยู่ที� 1,500-2,000 ดอลลา่ห์สหรัฐ/ตัน แต่ปัจจบุันราคาได้พุ่งขึ �นเกือบ  10 เท่า โดยอยูที่� 

15,000-18,000 ดอลล่าห์สหรัฐ/ตัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงที� เนื�องมาจากเสถียรภาพทาง

การเมือง สง่ผลตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการเติบโตเพิ�มขึ �นประมาณร้อยละ 

3.5–4 ทั �งนี � โดยมีปัจจยัที�สนับสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจในไทยซึ�งมาจากภาคการท่องเที�ยวเป็นหลกั ในขณะที�การลงทุน

ทั �งภาครัฐและภาคเอกชนยงัคงอ่อนตวั สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคเหลก็ลดลงอยู่ที�ประมาณร้อยละ 25 ในปี 2560 จากปีที�

ผ่านมา 

ด้านความปลอดภยั สขุภาพ และสิ�งแวดล้อม ในรอบปีที�ผ่านมา บริษัทรายงานอุบติัเหตุถึงขั �นหยุดงานเพียงหนึ�ง

ราย โดย N.T.S ไม่มีรายงานอบุตัิเหตถุึงขั �นหยดุงานเป็นเวลาต่อเนื�องถงึ 6 ปี ในขณะที� SCSC ไม่มีรายงานอุบัติเหตถึุงขั �น

หยดุงานเป็นเวลาต่อเนื�อง 5 ปีเชน่กนั โดยความมุ่งมั�นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับทั �งในระดับประเทศและ

ระดบัโลก รวมทั �งยงัก่อให้เกิดแรงจงูใจให้พนักงานของบริษัทปฏิบติังานที�หนกัขึ �นเพื�อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที�

ปลอดภัย นอกจากนั �น บริษัทยงัได้ดําเนินการติดตั �งระบบพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) บนหลงัคาของโรงงานระยอง

เป็นครั �งแรก และมีแผนการในอนาคตสาํหรับอีก 2 โรงงานซึ�งยงัอยู่ในขั �นตอนของการหารือกนัเพื�อเป้าหมายในการประหยดั

พลงังานและการใช้พลงังานสะอาดให้มากที�สุด ในด้านพันธกิจเพื�อสังคม บริษัทได้ดําเนินงานในด้านต่างๆ ในระหว่างปี 

อาทิเช่น การปลกูต้นไม้ การปลกูป่า การจดังานวิ�ง ทาทา สตีล มินิ มาราธอน และอื�นๆ  โดยในปีที�ผ่านมา เกอืบร้อยละ 100 

ของพนกังานของบริษัท ได้เข้าร่วมปฏิบตัิกจิกรรมเพื�อสงัคมที�บริษัทได้จดัให้มีขึ �นอย่างน้อยคนละหนึ�งกิจกรรม  

ในด้านปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที� 1.217 ล้านตนั เทียบกับ 1.262 ล้านตนัในปีที�ผ่านมา เป็นผลจากอัตรา

การบริโภคเหลก็ในประเทศที�ลดลงประมาณร้อยละ 25 โดยรายได้ของบริษัทปรับตัวสงูขึ �น เนื�องจากราคาขายที�เพิ�มขึ �น 

ถึงแม้วา่ปริมาณการขายจะปรับตวัลดลงก็ตาม ภาวะการก่อสร้างที�ลดลงสง่ผลให้ปริมาณการขายเหลก็เส้นลดลงเมื�อเทียบ

กบัปีที�ผา่นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาํเนินการชดเชยรายได้ด้วยปริมาณการขายเหลก็ลวดและการสง่ออกไปยังประเทศ

เพื�อนบ้านที�สงูขึ �น ตลาดของเหลก็ตดัและดดัสาํเร็จรูปมีการพฒันาที�ดีขึ �น ส่งผลให้ผลประกอบการจากเหล็กปลายนํ �าของ

บริษัทดีขึ �น 
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ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทมีกําไรกอ่นหักภาษีเงินได้ อยู่ที� 585 ล้านบาท และกําไรสทุธิอยูท่ี�  454 ล้าน

บาท โดยตวัเลขในรอบปีการเงิน 2560 เป็นตวัเลขหลงัปรับรายการด้อยค่าเตาถลงุขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace: MBF) 

แล้ว มีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคา และค่าตดัจําหน่าย อยู่ที� 1,318 ล้านบาท ซึ�งตํ�ากว่าปีที�ผ่าน

มา 

ในระหวา่งปีบริษัทได้รับหลากหลายรางวลั ซึ�งเป็นแรงสนบัสนนุให้พนกังานสามารถสง่มอบผลงานที�ดีให้แก่บริษัท

ได้อย่างตอ่เนื�อง โดยในปีนี �นบัเป็นครั �งที�สามในรอบ 5 ปี ที�บริษัทได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความ

ปลอดภัย จากพณฯ นายกรัฐมนตรี 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ�มเติมถึงการคาดการณ์ต่ออตุสาหกรรมเหล็ก โดยพิจารณาจากความ

เคลื�อนไหวของอปุสงค์และอปุทานของการบริโภคเหลก็จากทั�วโลกในปัจจบุนั ซึ�งคาดวา่ราคาเศษเหล็กและวตัถดุิบอื�นๆ จะ

ยงัคงเพิ�มสงูขึ �นอย่างตอ่เนื�อง ในขณะที�ประเทศจีนจะยงัคงปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรม สง่ผลให้ปริมาณการสง่ออก

เหลก็จากประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงกว่าปีที�ผา่นมา ทั �งนี � โครงการสาธารณปูโภคต่างๆ ของภาครัฐจะช่วยเพิ�มปริมาณการ

ใช้เหลก็เส้นให้สงูขึ �น 

คําถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทั �งคําอธิบายในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงัต่อไปนี � 

1. นายสธุีร์ สหัสสะรังษี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ทั�วไปของการส่งออกเหล็กจากประเทศ

จีน การสง่ออกของบริษัทไปยงัประเทศเพื�อนบ้าน และค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั �งแนวโน้มโครงการใหญ่ของ

อตุสาหกรรมเหลก็ของโลก  

 ประธานขอบคณุผู้ถอืหุ้นสาํหรับคําถาม จากนั �นได้อธิบายว่าสถานการณ์เหลก็ในประเทศจนีปรับตัวดีขึ �นจากการ

ลดปริมาณการสง่ออกลงและปริมาณความต้องการใช้เหลก็ในประเทศปรับตวัสงูขึ �น มีการหยุดกําลงัการผลิตเหล็กอย่างมี

นยัสาํคญั แต่ในขณะเดียวกนั ก็มีการเพิ�มกําลงัการผลิตในส่วนอื�น สําหรับบริษัท อัตราสว่นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง

ประเทศเพื�อนบ้านอยู่ที�ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการขายทั �งหมด ค่าไฟฟ้ายังคงเป็นปัญหาหลกัไม่เพียงต่อบริษัท

เท่านั �น หากแต่เป็นปัญหาทั�วภมิูภาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้อีกด้วย บริษัทได้สร้างความสมดลุในการผลิตในชว่งเวลา on-

peak และ off peak เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน ในด้านแนวโน้มโครงการใหญ่ของ

อตุสาหกรรมเหลก็ของโลกมีการปรับตวัดีขึ �นในรอบ 2 ปีที�ผา่นมาและคาดการณ์ว่าจะเป็นไปทิศทางบวกตอ่ไปในอนาคต 

2. นายพาษรร  พรหมสถติ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการเกี�ยวกบัข่าวที�บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มี

แผนในการขายบริษัทลกูที�ตั �งอยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ประธานรับทราบถึงข้อซกัถามของผู้ถอืหุ้น และขอให้ผู้ ถือหุ้นรอจนถึงช่วงถาม-ตอบข้อสงสยัหลงัจากวาระอื�นๆ 

เพื�อที�จะได้ครอบคลมุประเด็นอื�นๆ ที�ไม่มีอยู่ในวาระนี �เช่นกนั  

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจงึเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ประจาํปี สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการลงคะแนนเสยีง เนื�องจากเป็นวาระเพื�อรับทราบ 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที� 3 :  พิจารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิ �นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 

 ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้ น

สามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณาอนมุัตงิบการเงินประจาํปี ณ วนัสิ �นสดุของรอบบญัชีของบริษัท ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้

พจิารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจําปีของบริษัท สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้ สอบบัญชีของ บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วนั �น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมี

รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2560-2561 ของบริษัท ซึ�งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี � 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย   

 มีผู้ ถือหุ้นได้ตั �งคําถาม พร้อมกบัมีข้อเสนอ  ประธานได้ชี �แจง ซึ�งสรุปได้ดงันี � 

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงกรณทีี�บริษัทได้รับความเสยีหายจากการให้วงเงิน

เครดติแกล่กูค้ารายหนึ�ง กอ่ให้เกิดการฟ้องร้องขึ �น จงึขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงในสว่นนี �  

 นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี �แจงว่า ลกูค้ามิได้ชาํระเงินตามกําหนดเวลา กรณีดังกลา่ว 

ได้มีการนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตั �งแต่เดือนตลุาคม 2560 ขณะนี �อยู่ในขั �นตอนการเจรจากับลกูค้า โดยลูกค้า

รายนี �ได้ทําธุกิจกับบริษัทมาตั �งแต่ปี  2555 ซึ�งบริษัทไม่เคยประสบปัญหาจากการรับชําระหนี �มาก่อน ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบกลา่วว่าในการทําธกุิจยอ่มมีความเสี�ยง บริษัทได้ตดัสนิใจให้เครดิตแก่ลกูค้ารายนี �โดยอิงจากการ

ดําเนินธรุกิจที�ผ่านมา และบริษัทได้ดําเนินการเกี�ยวกบัการคํ �าประกนัของลกูค้าเปลี�ยนเป็นเงินสดกบัทางธนาคาร ควบคูไ่ป

กบัการดําเนินคดีทางกฏหมายที�เหมาะสมตอ่ลกูค้าแล้ว 

ประธานรับทราบในประเดน็นี � และได้ชี �แจงว่าตามที�ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี �แจงไปแล้ว บริษัทได้

ดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็นตอ่งบการเงินในเรื�องดงักลา่ว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่า

เผื�อหนี �สงสยัจะสญูแล้ว  

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สิ �นสดุ

วนัที� 31 มีนาคม 2561 โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถือหุ้ นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี �เป็นวาระ

ปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี�ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุัตงิบการเงินประจําปี สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้ นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี � 

สนิทรัพย์ 12,673 ล้านบาท 

หนี �สนิ 3,446 ล้านบาท 

สว่นของผู้ถอืหุ้น 9,227 ล้านบาท 

รายได้  22,307 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 454 ล้านบาท 

กําไร ตอ่หุ้น 0.05 บาท/หุ้น 
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ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,212,943,277  หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย จํานวน        461,800  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0074  

งดออกเสยีง  จํานวน           1,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  

หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 72 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 3,756,440 หุ้น 

วาระที� 4 :  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2560-2561 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 40 ซึ�งกาํหนดให้ที�ประชุม        ผู้ถือหุ้น

สามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณาอนมุัตจิดัสรรเงินกาํไร และข้อ 46 ที�กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี     ส่วน

หนึ�งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สาํรองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากนี � นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กาํหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ นในอตัราไม่

เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม (หลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย) ซึ�งจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ที�

จะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดงักลา่วประกอบด้วยผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธรุกิจ ภาระหน้าที�ที�ต้องชําระหนี �ของบริษัทให้เสร็จสิ �นตามสญัญา การปรับ

โครงสร้างหนี � และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถงึปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถงึผลประโยชน์

สงูสดุในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลกัสาํคญั แต่ทั �งนี � จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/

หรือที�ประชมุผู้ถือหุ้น ทั �งนี � พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 กําหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจาก

เงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจําปี  2560-2561 สิ �นสดุวันที� 31 มีนาคม 2561 

บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 454 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน (2,573) ล้านบาท ผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 44 ล้านบาท และมีกําไรสะสมจํานวน 1,474 ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2560-2561 สิ �นสดุวันที� 31 

มีนาคม 2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.2 ล้านบาท สาํหรับการจ่ายเงินปันผล หลงัจากพิจารณาปัจจัยต่าง 

ๆ ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของบริษัท  งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที�จําเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอที�ประชมุผู้ถอืหุ้นให้งดจา่ยเงินปันผล 

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและตั �งข้อสอบถาม ดงันี � 

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการถึงการดําเนินการต่อการขาดทุนสะสมเพื�อที�

บริษัทจะสามารถจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นได้ จึงขอให้กรรมการชี �แจงให้ทราบในสว่นนี � 

 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ถอืหุ้นที�ได้สอบถามประเด็นนี � และได้อธิบายว่าบริษัทมุ่งเน้นในเรื�องการดําเนินธุรกิจ

อยา่งรัดกมุและชาํระหนี �สนิทั �งหมดแก่ธนาคาร โดยอ้างอิงจากงบการเงนิ ซึ�งสถานการณ์ด้านหนี �สนิของบริษัทมีการพัฒนา

ในทางที�ดีขึ �น มีสว่นแบ่งทางการตลาดที�เพิ�มขึ �น และกําไรสทุธิเพิ�มขึ �นทุกปี หากบริษัทยงัคงทํากําไรได้ต่อเนื�องทุกปี ก็จะ
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สามารถล้างขาดทุนสะสมออกไปได้ในอนาคตอันใกล้ และจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ประธานได้ชี �แจง

เพิ�มเติมว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ค่าตอบแทนที�ลดลงถึงร้อยละ 30 มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว อกีทั �งกรรมการที�เป็นตัวแทน

จากบริษัทแม่ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือเบี �ยประชมุใดๆ มาตั �งแต่ปีที�แล้วเช่นกันคณะกรรมการตระหนักดีว่าผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจะต้องดีขึ �นทุกปี ซึ�งบริษัทมีความก้าวหน้าขึ �นทกุปี ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าใจและขอให้

ช่วยกันสนบัสนุนบริษัทต่อไป 

2. นายศกัดิ � ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้ นสิ �นสภาพ มูลค่า 

130 ล้านบาท อ้างอิงจากรายงานประจําปี 2560-2561 หน้า 82 เนื�องจากได้มีการสิ �นสภาพไปเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขจึงควร

เป็นศนูย์ จึงขอให้ผู้ เกี�ยวข้องอธิบายในประเดน็นี � 

 นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ชี �แจงใน

ประเด็นข้างต้นว่า บริษัทได้เคยออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญเมื�อหลายปีมาแล้ว และมีการขาย

ออกไป ซึ�งบริษัทก็ได้รับเงินจาํนวนนี �มา แต่เนื�องจากใบแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นได้สิ �นสภาพไปแล้ว และผู้ ซื �อไม่ได้มีการใช้สทิธิ 

ทางผู้สอบบัญชจีึงต้องจัดประเภทของใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสิ �นสภาพนี � เป็นสว่นเกินมลูค่าหุ้น  

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไร

ประจําปี 2560-2561 ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ�มเตมิกอ่นการลงคะแนนเสียงให้ผู้

ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี � เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560-2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้  6,213,391,236  หุ้น 

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

ไม่เหน็ด้วย จํานวน 17,581,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.2830  

งดออกเสยีง  จํานวน       0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 16 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 447,959 หุ้น 

วาระที� 5 : พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ       

ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ �� ซึ�งกาํหนดให้กรรมการต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั �งในอัตราหนึ�งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ�งในสาม) 

ของจํานวนกรรมการทั �งหมด โดยกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึ�ง

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั �งนี � มีกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จํานวน � คน ได้แก ่

1)  นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิาณาผลตอบแทน 
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2)  นายหตัถศกัดิ � ณ ป้อมเพ็ชร์   กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคมและความยั�งยืน 

3)  นางสาวอนตุตรา พานโพธิ � ทอง  กรรมการอิสระ 

     กรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

 ในการสรรหาบุคคลที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการนั �น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

ได้พจิารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที�คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด

ที�ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลําดบัที� 3 ซึ�งได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้ นพร้อมกบัหนังสือนัดประชมุฉบับนี � และมี

ความเห็นว่ากรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง 3 คน ได้แก่ 1) นายอลนั แคม 2) นายหัตถศักดิ �  ณ ป้อมเพ็ชร์ 

และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ � ทอง เป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิที� มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกจิอื�นๆ ที�หลากหลายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ มีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที�ใน

ตําแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคดิเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

ตลอดจนไม่มีประวตัิเกี�ยวกบัการกระทําผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิซึ�งได้กระทําโดยทุจริต และการทํารายการ

ที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

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

ตําแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง ตามที�ได้ผ่านการพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อ ปรากฏตาม

เอกสารประกอบวาระการประชมุลาํดบัที� 3   

 ประธานได้เสนอให้ที�ประชมุลงมติเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั �งนี � เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที�ดีที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํหนดไว้ ซึ�งที�ประชมุผู้ถอืหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  

  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจงึได้ขอให้ที�ประชมุลงมติเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้

คะแนนเสียงตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) เท่ากบัจํานวนหุ้นที�ถืออยูท่ ั �งหมด ซึ�งจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชมุนี � เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ครั �งที� 17 ประจําปี 2561 เป็นรายบุคคล และให้ดํารงตาํแหน่งเดมิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี � 

1. นายอลนั แคม 

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

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

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายหัตถศักดิ�  ณ ป้อมเพช็ร์  

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน       268,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0043  

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000           หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ�ทอง 

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน 240,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0039  

งดออกเสยีง  จํานวน         191,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0031  

บตัรเสยี จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 19 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 321,322 หุ้น 

วาระที� 6 :  พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจําปี 2561-2562 

ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ�งกําหนดให้กรรมการบริษัทมีสทิธิ

ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประชมุผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย ผลการดําเนินงาน และ

ปัจจัยอื�นๆ ที�อาจสง่ผลตอ่บริษัท และเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยอิงจากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททั �งหมดในปัจจบุันนั �นน้อยกว่าค่าเฉลี�ยในอตุสาหกรรม

เดียวกนั ประกอบกบัที�ได้คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัท จงึเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทั �งนี � ประธาน

แจ้งเพิ�มเตมิวา่ค่าตอบแทนดงักลา่ว ซึ�งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตั �งแต่ปี 2555 และไม่มีการเปลี�ยนแปลงอีกเลยนับ

แตน่ั �นมา 

นอกจากนี � การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561   

คณะกรรมการ ได้จดัตั �งคณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคมและความยั�งยนื โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ด้วยแล้ว สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการพนัธกจิเพื�อสงัคมและความยั�งยืนได้รับการพิจารณาเพื�อให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ที�กําหนดแล้ว โดยคณะกรรมการ ชดุนี � มีหน้าที�สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกาํหนด ตดิตาม และทบทวนกล

ยทุธ์และนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ�งแวดล้อม รวมทั �งกลยุทธ์และนโยบายด้านพนัธกิจเพื�อสงัคม

และความยั�งยืนของบริษัท งบประมาณในการใช้จ่ายเพื�อจดัทํากจิกรรมเพื�อสงัคมและความยั�งยืน รวมถึงการให้คําแนะนํา



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1822

หน้า 12 จาก 17 

แกฝ่่ายบริหารในการกาํหนด ดาํเนินการ และทบทวนนโยบาย หลกัการ และแนวทางการปฏิบ ัติต่างๆ เพื�อช่วยให้เกิดการ

เติบโตอยา่งยั�งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31 

มีนาคม 2562) ในอตัราเท่ากบัปีที�ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจาํและเบี �ยประชมุที�จ่ายให้เฉพาะครั �งที�กรรมการเข้า

ร่วมประชมุ ดงัรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในหนังสอืนัดประชมุหน้า 6 และตารางด้านลา่ง 

  ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม 

  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครั �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 

คณะจดัการ ประธาน 0 15,750 

 กรรมการ 0 �0,500 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,500 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคม         

และความยั�งยืน 

ประธาน 150,500 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 

หมายเหต:ุ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนสั เงินบํานาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื�นแก่ 

กรรมการ  

  

คําถามที�สาํคญั และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดงันี � 

1. นายศกัดิ � ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรณีที�กรรมการหนึ�งท่านดํารงตาํแหน่งใน

หลายคณะ  กรรมการท่านนั �นจะได้รับคา่ตอบแทนจากหลายคณะหรือไม ่

  ประธานได้ตอบข้อซกัถามข้างต้น ว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว หากกรรมการหนึ�งท่านดํารงตําแหน่งในหลาย

คณะ กจ็ะได้รับคา่ตอบแทนในคณะนั �นๆ เช่นกนั แต่อย่างไรกต็าม กรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งมาจากบริษัทแม่ (บริษัท ทา

ทา สตีล (อินเดีย)) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที�ตนเข้าไปดํารงตําแหน่ง ตามที�ได้รายงานไว้ในรายงาน

ประจําปี 2560-2561 หน้า 43 ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชื�อ) สอบถามเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคมและความ

ยั�งยนื 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 23
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นายหตัถศกัดิ � ณ ป้อมเพช็ร์ ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื�อสงัคมและความยั�งยืน ชี �แจงว่าคณะกรรมการชดุ

ย่อยดงักลา่วจดัตั �งขึ �นมาใหม่เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2561และได้ประชมุเป็นครั �งแรกเมื�อวันที� 5 มิถุนายน 2561 โดยปกติ

บริษัทได้ดาํเนินการด้านกิจกรรมเพื�อสงัคมเป็นประจําอยู่แล้ว คณะกรรมการชุดย่อยนี �ได้จัดตั �งขึ �นเพื�อให้คําแนะนําและ

ติดตามการริเริ�มทํากิจกรรมเพื�อสงัคมต่างๆ และทําหน้าที�พจิารณาใน 3 เรื�องหลกั ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ทั �งนี � ความปลอดภยัในการทํางานที�โรงงานถือเป็นเรื�องที�สําคญัมาก เนื�องจากพนักงานทํางานใกล้ชิดกับเครื�องจกัร สิ�ง

สาํคญัคอื การรักษามาตรฐานความปลอดภยั และการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตใุนที�ทํางาน ในส่วนของกิจกรรมเพื�อสงัคม

และการพัฒนาอย่างยั�งยืน บริษัทได้ดําเนินการจดักจิกรรมเพื�อชุมชนและสิ�งแวดล้อมที�หลากหลาย ทั �งการปลกูต้นไม้ การ

มอบมุมหนงัสือและห้องสมดุเคลื�อนที�ให้แก่โรงเรียนที�อยู่ในท้องถิ�นห่างไกล เพื�อสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน 

โดยบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายและตดิตามผลอยา่งต่อเนื�อง 

3. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจํานวนผู้ถือหุ้นที�ได้เข้าเยี�ยมชมโรงงานในปีที�

ผ่านมา และจะมีการจดัในปีนี �หรือไม่ 

ประธานชี �แจงว่าในปี 2560 มีผู้ ไปเยี�ยมชมโรงงานจาํนวนทั �งหมด 4 ท่าน และ 40 ท่านในปี 2559 โดยบริษัทได้มี

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที�สนใจเข้าเยี�ยมชมโรงงาน ทําการลงทะเบียนได้ในวนัประชมุผู้ถือหุ้น และจะทําการจัดเยี�ยมชม

โรงงานต่อไป ซึ�งเป็นวิธีปฏิบัตมิาตั �งแตปี่ 2559 

เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนให้กบักรรมการ 

ประจําปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพิ�มเตมิกอ่นการลงคะแนนเสยีงให้ผู้ถอืหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี �จะต้องได้รับ

การอนมุัตจิากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้ นที�มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

มติที�ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุัตค่ิาตอบแทนให้กบักรรมการ ประจาํปี 2561-2562 ตามที�คณะกรรมการเสนอ

จนกว่าที�ประชมุผู้ถอืหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมด

ของผู้ถอืหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี � (ทั �งนี � เนื�องจากวาระนี �เป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบริษัทที�เป็นผู้ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงจึงของดออกเสยีง)  

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,263,383 หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน         703,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0113 

งดออกเสยีง  จํานวน      191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสยี จํานวน     0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   

 หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 21 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น  550,825 ห ุ้น 

วาระที� 7: พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1824

หน้า 14 จาก 17 

นายอลนั แคม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท  

ข้อ 40 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็นผู้พจิารณา แต่งตั �งผู้สอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ

บัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีจะแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั �งนี � มีเงื�อนไขตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่บริษัทต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที�ลงลายมือชื�อรับรอง

งบการเงินทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื�นในสาํนกังานสอบบัญชเีดยีวกนัได้  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามัญ

ผู้ถอืหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจาํปี 2561–2562 (1 เมษายน 2561–31 มีนาคม 2562) ดงันี � 

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4474) และ  

 นายวิเชียร กิ�งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3977) และ  

 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4843)  

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็น

ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที�ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดงักลา่วข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�น ของบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ สาํหรับปี 2561-2562 ตั �งแต่วนัที� 1 เมษายน 2561 และสิ �นสดุวันที� 31 

มีนาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2561-2562 เป็นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ�ง

เป็นอัตราที�เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจําปี 2560–2561 

รายละเอียดข้อมูลการแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบ ริษัทย่อยประจําปี  

2561–2562 ปรากฏในหนังสอืเชิญประชมุหน้าที� 8  ที�ได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุแล้ว  

 นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยประจําปี 2561-2562 เป็นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ�งเป็นอตัราที�เท่ากบัค่าสอบบัญชีประจําปี 2560-2561  

โดยมีรายละเอยีดคา่สอบบญัชี ดงัปรากฏในตารางด้านลา่ง ดงันี �  

ค่าสอบบัญชี ปี 2561-2562 

(ปีที� เสนอ) 

ปี 2560-2561 

(ปีที� ผ่านมาทั �งปี) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 

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

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

ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน

ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 
898,000 บาท 898,000 บาท 

จํานวนทั �งสิ �น 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 

 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื�องใดเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพจิารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และ

กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพิ�มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการ
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ประชุมนี �เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนมุัตจิากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน 

มติที�ประชุม ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561-2562 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที�คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี � 

ผู้ถอืหุ้นทั �งหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,274,383 หุ้น  

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

ไม่เหน็ด้วย  จํานวน 1,117,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0180 

งดออกเสยีง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 

บตัรเสยี จํานวน                     0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

   

หมายเหตุ:   ในวาระนี �มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นเป็นจาํนวน 2 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทั �งสิ �น 11,000 หุ้น 

วาระที� 8 : เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ถอืหุ้นมีการกลา่วถึงประเด็นในเรื�องอื�นๆ สรุป ดงันี � 

1. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชื�อ) ได้กลา่วขอให้ผู้ถือหุ้นท่านอื�นใช้สทิธิ � และเสยีงที�มีในการประชุม รวมทั �งได้เสนอให้

กรรมการยิ �มมากขึ �นเพื�อให้บรรยากาศในการประชมุไม่ตึงเครียดจนเกินไป ทั �งนี � ได้แนะนําให้เปลี�ยนสถานที�ในการจัด

ประชุมในปีถดัไปโดยให้เป็นสถานที�ที�ติดกบัรถไฟฟ้า 

2. นายพาษรร  พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับนายอลนั แคม และนางสาวอนุตตรา  

พานโพธิ � ทอง ซึ�งเป็นกรรมการใหม่ในปีนี � โดยแสดงความหวงัว่าท่านทั �งสองจะทุ่มเทให้กบับริษัทและมีความซื�อตรงต่อ

หน้าที�ในฐานะกรรมการอสิระ 

ประธานกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นสาํหรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะ และรับทราบประเด็นที�ผู้ถือหุ้ นแนะนํามา

ข้างต้น 

3. นายชาญชยั โลว่รพงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเกี�ยวกับยอดขายที�เพิ�มสงูขึ �นว่าเป็นผลมาจากเหล็ก

ลวดคาร์บอนสงูหรือไม่ และสอบถามเพิ�มเติมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของเหลก็ลวดในปัจจบุนั ซึ�งบริษัทที�นําเข้าเหลก็

ลวดจากประเทศจีนจะต้องชําระภาษี ทั �งนี � บ ริษัทมีนโยบายอย่างไรในการดําเนินการต่อการนําเข้าเหล็กลวดจาก 

ประเทศจีน 

ประธานตอบขอซกัถามกรณีเหลก็ลวดคาร์บอนสงูวา่มีสว่นชว่ยในการเพิ�มยอดขายของบริษัท สําหรับผลกระทบ

จากการนําเข้านั �น บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของทั �งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื�อง ปัจจบุันบริษัทได้ผลติ

เหลก็ลวดคาร์บอนสงูสาํหรับนําไปผลติลวดเหลก็ที�ใช้ในยางรถยนต์ (tire cord) ซึ�งเป็นเหลก็ที�มีคณุภาพสงู 
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4. นายสมเกียรติ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวอวยพรกรรมการใหม่และบริษัทให้

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต จากนั �นผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะวา่เนื�องจากการประชมุใช้เวลาค่อนข้างนาน บริษัทควรจะ

จดัอาหารกลางวนัให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย 

 ประธานรับทราบประเด็นที�นําเสนอและกลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นสาํหรับการสนบัสนุน 

5. นายวาทิน ชติุปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมและสถานะของบริษัทใน

ปัจจุบนั รวมถึงจดุแขง็ของบริษัท ซึ�งพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ หลายบริษัทในประเทศต่างกต้็องดิ �นรนในหลายปีที�ผ่านมา 

 ประธานกลา่วว่าในสว่นของสว่นแบ่งทางการตลาด บริษัทเป็นผู้นาํในผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาว ซึ�งได้รับการยอมรับ

เป็นอย่างดีในตลาด ทั �งนี � บ ริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างที�สุดเท่าที�บ ริษัทจะทําได้สําหรับการจําหน่ายใน ตลาด

ภายในประเทศ รวมทั �งการสง่ออกไปยงัตลาดเชิงกลยทุธ์ตา่งๆ ด้วย 

6. ผู้ถอืหุ้น (ไม่แจ้งชื�อ) สอบถามว่าบริษัทสามารถซื �อไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้หรือไม่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ชี �แจงว่า ณ ขณะนี � แหล่งพลงังานของบริษัทมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ) แตบ่ริษัทได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนด้วยเช่นกัน และเมื�อเร็วๆนี � บริษัทได้ทําการติดตั �งระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 

(Solar Power) ที�โรงงานระยอง ซึ�งคาดว่าจะสามารถช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

7. นางสาวศิริพร ศริิไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ

สถานะของบริษัทวา่ยังเป็นบริษัทที�มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) อยูห่รือไม่ 

 ประธานได้อ้างอิงข้อมลูในหน้า 35 ในรายงานประจําปี 2560-2561 ซึ�งมีคําอธิบายเกี�ยวกับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลว่า บริษัทมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหักทุนสํารองตาม

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

บริษัทที�มีรายได้จากการถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทบริษัทย่อยทั �ง 3 บริษัท ได้แก ่บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป 

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

8. นายพาษรร  พรหมสถิต ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามกรรมการในช่วงของวาระแรกเกี�ยวกบัขา่วที�

บริษัท ทาทา สตลี (อินเดีย) มีแผนที�จะขายบริษัทย่อยในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึ�งผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในที�ประชมุแล้ว  

ประธานจึงแจ้งข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัท ทาทา สตีล (อนิเดีย) ได้ทําการประเมินด้านกลยุทธ์รวมทั �งทบทวนผล

การดําเนินงานของกลุม่บริษัทที�ถือหุ้นเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาทางเลือกอื�นๆ ด้วย โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั  

 ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอวาระอื�นๆเพิ�มเติม 

  เมื�อที�ประชมุผู้ถอืหุ้นไม่มีเรื�องอื�นใดที�จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ได้สละ

เวลามาเข้าร่วมประชมุและอนุมตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื�องต่างๆ ด้วยดีในครั �งนี � และได้กลา่วปิดประชุม  
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หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษทั 

 
การสรรหากรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทจะผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   และสรรหา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท     ซึ่งได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงันี ้ 
1. เป็นผู้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล  มีคุณธรรม  ประวตัิการท างานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการด าเนินงานของบริษัท 
โดยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ านวนที่เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่นในสดัสว่นที่มีนยัส าคญัในกิจการที่มีลกัษณะอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่  จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา และผลการ
ประเมินศกัยภาพประกอบด้วย 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่18 
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1. นายปิยชุ กปุตา้ 

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 50 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

McGill University, Montreal, Canada 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิม) 

Engineering College, Kota, Rajasthan  
 Chevening Scholar, Leeds University, UK 
 Advanced Management Program, CEDEP, France 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2561 – ปัจจบุนั  
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่– 
การตลาดและการขาย 

Indian Steel & Wire Products 
Limited 
Indian Steel & Wire Products 
Limited 
Tata Steel Processing & 
Distribution Company 
Tata Martrade International  
Logistics Company Limited  
Tata Steel Ltd. 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่18 

 

Page 2 of 6 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2555 – 2556 
2554 – 2555 
2550 – 2554 
 
2550 – 2550 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (ร่วม)  
ผูจ้ัดการฝ่าย (การตลาดและการขาย – 
ผลติภัณฑท์รงแบน) 
ผูจ้ัดการฝ่าย (กลยทุธแ์ละบรูณาการ – 
ผลติภัณฑท์รงยาว) 

Tata Steel (Thailand) PLC. 
Tata Steel (Thailand) PLC. 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2562) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2561 2560-2561 2559-2560 

5/5 6/6 5/5 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน 
TSTH 

 
7 ปี (23 ตลุาคม 2554 – 26 กรกฎาคม 2562) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน 
 คดอีาญาและค าพพิากษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประพฤตผิดิในการจัดการทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์
 รายการเกีย่วโยงทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทในปีทีผ่า่นมา 
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2. นายอาชชี อนปุมั 

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 50 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเครือ่งกล)  

Birla Institute of Technology, Ranchi, India 
 Advance Management Program, CEDEP (INSEAD, France) 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2062 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
 

Indian Steel & Wire Product 
Limited 
Tata Sponge Limited 
The Siam Industrial Wire Co., Ltd. 
NatSteel Holdings Pte. Limited, 
Singapore 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1832
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หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2556 – 2558 
2552 – 2556 
 
2547 – 2552 
 

ผูบ้รหิารฝ่าย – ผลติภัณฑท์อ่ 
ผูจ้ัดการฝ่าย (การตลาดและการขาย – 
ผลติภัณฑท์รงยาว) 
ผูจ้ัดการฝ่าย (การตลาดและการขาย – 
ผลติภัณฑท์อ่) 

Tata Steel Limited, India 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2562) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2561 2560-2561 2559-2560 

5/5 - - 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 - - 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน 
TSTH 

 
1 ปี (30 มกราคม 2561 – 26 กรกฎาคม 2562) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน 
 คดอีาญาและค าพพิากษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประพฤตผิดิในการจัดการทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์
 รายการเกีย่วโยงทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทในปีทีผ่า่นมา 
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3. นายธราธร  เปรมสนุทร 
 

ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 55 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Oklahoma City University, USA 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 Director Certification Program (DCP : 40/2004) 
 Director Accreditation Program (DAP :2/2003) 
 Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003) 

 
ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 

2539 – ปัจจบุนั 
 

รองผูจ้ัดการอาวโุส 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
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หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2544 – 2557 กรรมการ บรษัิท ศรรีาชาฮารเ์บอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2562) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 

5/5 6/6 5/5 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน 
TSTH 

 
16 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 26 กรกฎาคม 2562)  

ลกัษณะตอ้งหา้ม ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน 
 คดอีาญาและค าพพิากษาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการประพฤตผิดิในการจัดการทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์
 รายการเกีย่วโยงทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทในปีทีผ่า่นมา 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 35

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

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 18  
 

วนัศกุร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. 
ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉตัราบอลรูม 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

   หมวดท่ี 2  หุ้นและผูถื้อหุ้น  

 ข้อ 5  หุ้นบริุมสทิธิจะมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีงเหมือนกบัหุ้นสามญั 
 
 หมวดท่ี 5  คณะกรรมการ 

 ข้อ 16  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูด้่วยไมน้่อยกวา่สาม (3) คน กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 18  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
   (ก)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(ข)  ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค)  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 

 ข้อ 19  กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียง
กนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกนัเก่ียวกบัล าดบัในการพ้นจากต าแหนง่กรรมการตามวิธีการดงัได้กลา่วไว้
ในวรรคข้างต้น 

 ข้อ 20  นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 
(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 21  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่
ใบลาออกนัน้ไปถึงบริษัท 

   กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 22  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้  ด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

 ข้อ 24  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 ข้อ 25  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เบีย้และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัท 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผู้นัน้ 

 
 หมวดท่ี 6 การประชมุผูถื้อหุ้น 

 ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
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 ข้อ 36  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 37  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกันและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุม      เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละในกรณีนี ้    ให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 38  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 39  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้

นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอน ซึง่กิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น    โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น หรือหุ้น

กู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท และ 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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  ข้อ 40  กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุ มีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่นๆ  

 
  หมวดท่ี 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

 ข้อ 43  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท โดย
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อให้ที่ประชมุอนมุตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้
มีผู้สอบบญัชี  ท าการตรวจสอบงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 44  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว พร้อมทัง้รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 ข้อ 45  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปันผลใดๆ 

   ให้จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษั ทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

 ข้อ 46  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

 ข้อ 47 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 ข้อ 49  ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไร

ขาดทนุและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  
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ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน  
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ  

และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18  
วนัศกุร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. 

ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉตัราบอลรูม 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 วิธีการมอบฉันทะ  

  บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 
แบบ ให้ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้      

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดแ้นบใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ต่างดา้วเท่านัน้) 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้  

 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง่ 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียง                
ทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข.  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1840

(3) ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้แก่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ภายใน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เร่ิมประชมุ  
ทัง้นี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่
เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉตัราบอลรูม เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 8 

 การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชมุ   

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณีใดกรณีหนึง่) ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 บุคคลธรรมดา 

 3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

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

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
3.2 นิติบุคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
(1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 

3.1.1 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย    

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3.2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบ
ฉนัทะ (ผู้แทนนิติบคุคล) และผู้ รับมอบฉนัทะ 
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(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล  

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ 
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

3.2.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดท่ีมิได้มี

ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจเป็นเอกสารที่ออกโดย
สว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และ
เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(2) กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน        
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

  (2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  (2.2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ            
คสัโตเดียน (Custodian)  

 การออกเสียงลงคะแนน 

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง 
(1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่        

ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ 
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

(3) มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็จะด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง       
ชีข้าด 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1842

(5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราว 
ก็ได้  

(6) การลงคะแนนลบั จะท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ   
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้ 
และแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานหรือผู้ ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิ ธีชูมือ          
ในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง      
ตามวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

หากผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้และเลือกกาเคร่ืองหมายว่า  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในขณะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เซ็นช่ือก ากับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อ      
ขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วในแตล่ะวาระเพื่อท าการรวบรวมคะแนนตอ่ไป  

(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชุม โดยผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องออกเสยีงลง
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนอีก 

 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือ 
จากเร่ืองที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตาม
วิธีการในข้อ 4.2 (1) 

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
เลขานกุารคณะกรรมการจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดย

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้
ท าเคร่ืองหมายไว้ประกอบกบัหนงัสือมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ซึง่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
จะได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้วยวิธีการหกัคะแนน
เสยีงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีง สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ซึ่งภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุในแตล่ะวาระเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็น
จ านวนเทา่ใด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น…………………………… 
         เขียนที่................................................ 

        วนัท่ี……….เดือน............................ พ.ศ…………………. 

(1) ข้าพเจ้า...............................………………………………………..……........…..สญัชาต…ิ……............................. 
อยูบ้่านเลขท่ี…………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ต าบล/แขวง……………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………..……….จงัหวดั……………...………..…….……รหสัไปรษณีย์…..………………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง   

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (1)  ช่ือ…………………….….…..…. อาย…ุ….ปี อยูบ้่านเลขท่ี…......................................... 
   ถนน………………………..…………....ต าบล/แขวง…………………………………...….  
  อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……………….….รหสัไปรษณีย์…………...… 

หรือ  (2) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ปอ้มเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   62    ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี 56 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

หรือ   (3) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   47    ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี 405 ซอยนวมิทร์ 24 ม.ศรีนครวมัฒนา แขวงคลองกุม่ เขตบึง่กุ่ม กรุงเทพฯ  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  18 ในวันศุกร์ที่  26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ    
ห้องฉัตราบอลรูม เลขที่  991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
ลงช่ือ………………………….....….… ผู้มอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที่……………………...……………………..…. 

วนัที่…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………..……………………..... สญัชำต…ิ………………..…………………….………..
อยูบ้่ำนเลขที…่………………..…ถนน……..……….……….…..……ต ำบล/แขวง………………………..……………อ ำเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้ นจ ำนวนทัง้สิน้รวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั………………………………………เสียง    

(3) ขอมอบฉันทะให้  (1) ชื่อ………………...……….….…..……………….….อำย…ุ...…….ปี  อยูบ้่ำนเลขที…่……….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ต ำบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อ ำเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ     (2) นำยหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   62    ปี 
 อยูบ้่ำนเลขที ่56 ซอยสำทร 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 
หรือ  (3) นำงสำวอนตุตรำ  พำนโพธ์ิทอง กรรมกำรอิสระ                     อำย ุ   47   ปี 

 อยูบ้่ำนเลขที่ 405 ซอยนวมินทร์ 24 ม.ศรีนครวมัฒนำ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง่กุ่ม กรุงเทพฯ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉัตราบอลรูม เลขที่  991/9 ถนนพระราม 1 เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 (โปรดกำเคร่ืองหมำยและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                      เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562   
  (วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือรับทรำบ จงึไมต้่องผ่ำนกำรอนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น) 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1846
 

 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
     กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ  

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

1.  นายปิยุช กุปต้า  

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
2.  นายธราธร เปรมสุนทร   

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
3.  นายอาชีช อนุปัม 

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2562-2563  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562-2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 8   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

     ลงช่ือ………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

  ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมำยเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น          
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตำมแนบ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1848
 

 
 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ในวนัศกุร์ที่ 26 
กรกฎำคม 2562 เวลำ 09:00 น. ณ โรงแรม สยำม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ห้องฉัตรำบอลรูม เลขที่ 991/9 ถนนพระรำม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนที่อืน่ 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2561-2562 เป็นรปูเล่ม 
 
 
 
เรียน  ผู้ถอืหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัทได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบของ QR Code ทดแทนกำรใช้รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีและรูปเล่ม 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้กระดำษ ซึ่งเป็นหนึ่งในพนัธะสญัญำขององค์กรที่มีต่อกำร
รักษำสิง่แวดล้อม  
 

ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561-2562 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนีใ้ห้
ชดัเจน และสง่มายงับริษัท ตามที่อยูท่ี่ระบขุ้างลา่ง 
 

 ส านักงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

 
ปริญดา บุญปราศภยั/ อนิทร์ชญา อารีย์เพิ่มกุล 
โทรศพัท์ 0-2937-1000 ตอ่ 3111/ 3156/ 3210 

 
 
 
ชื่อผู้ถอืหุ้น ..................................................……………………………………………...………………………………..... 

 

ที่อยู่ในการจัดส่ง อาคาร  .......................................................  ชัน้  .......... เลขที่  ......................  หมูท่ี่  ..........................  

    ถนน  ................................   ต าบล/ แขวง ......................................   อ าเภอ/ เขต  ................................   

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

   โทรสาร  .......................................... 

 
หมายเหตุ: บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2561-2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 กรกฏำคม 2562 ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้ำ
มำภำยในวันที่ 12 กรกฏำคม 2562 ผู้ถือหุ้นทีส่่งแบบฟอร์มมำทีบ่ริษัทหลังจำกวันที่ 12 กรกฏำคม 2561 ทำงบริษัทจะท ำกำรจัดเตรียมหนังสือรำยงำน
ประจ ำปีให้ ณ วันประชุม 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 51

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาเพือ่ความย่ังยืน  

ประจ าปี 2561 – 2562 

 

ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  

2.  สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมอืถือสอ่งไป) ที่ QR Code  

3.  หน้าจอจะมข้ีอความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั  
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 

ส ำหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลอืก "Add friend" (เพิ่มเพื่อน) → เลอืก "QR Code" →       สแกน QR Code  
 

2.  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1852

 

แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 18  
 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.  
 

ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 
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