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GJS 
Quality Steel by Quality People 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 

ณ ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
*********************************** 

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม 

1. ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารยน์ิพัทธ ์ จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายยิ่งศักดิ ์ เจนรถา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
4. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ  
5. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
7. นายคนสิร ์ สุคนธมาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดชลบุร)ี 

2. นายริชาร์ด  จิม ยี กรรมการ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 

3. นายแอนเดรอัส  ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ   
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 

4. นายสดุีร์  มาเหชาวาร ี กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. สมศักดิ ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์ 
2. นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ ์ เลขานุการบริษัท 
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3. นายสทิธิศักดิ ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
4. นายราจฟี ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารดา้นบญัชีและการเงนิ 
5. นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝา่ยบญัชี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
2. นางณัฐสรัคร ์ สโรชนนัท์จนี ผู้สอบบัญชี ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
3. นางสาวดรณ ี สมก าเนิด ผู้สอบบัญชี ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
4. นางสาวจารุณ ี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
5. นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ ากัด 
6. นายสุขสวัสดิ์  เวทไว ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ ากัด 
7. นายจารุพัฒน ์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ ากัด 

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น. 

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวแนะน า
กรรมการบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และ 
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คนเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจ
นับผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ  นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง  
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่   
7 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของ
บริษัทในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการให้บริษัทพิจารณา 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 (“หนังสือเชิญประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อใ ห้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ 
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ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 11,796 ราย รวมจ านวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นสัญชาติไทย 11,625 ราย รวมจ านวนหุ้น 10,753,795,207 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.19 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 171 
ราย รวมจ านวนหุ้น 14,733,339,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.81 

ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจ านวนหุ้น มีดังนี้ 

เข้าประชุมด้วยตนเอง  57 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 492,000,052 หุ้น 

ผู้รับมอบฉันทะ  26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 12,447,967,527 หุ้น 

ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  8 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,350,541,580 หุ้น 

รวมทั้งสิ้น  91 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 14,290,509,159 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 56.0695 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 25,487,134,896 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้ก าหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ดังนั้น จากจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจ านวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

จากนั้น ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

(“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ก่อนชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ด าเนินการประชุมได้

ชี้แจงขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อให้ตรงกับข้อบังคับของบริษัท เรื่อง 

การลงมติในกรณีปกติ โดยขอท าการแก้ไขข้อความในหน้า 6 ในหัวข้อการลงมติ จาก “คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เป็น “คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

ต่อมา ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาเรียงล าดับ

ตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 (ไม่รวมวาระอ่ืนๆ) และใช้ระยะเวลาในการประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง ส าหรับวิธี

ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน  

ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

 กรณีปกติ:  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  โดยการนับ

คะแนนเสียงในวาระดังกล่าวจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

เป็นฐานคะแนนเสียง 
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 กรณีอ่ืน:  ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ 

ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้

แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้

การบันทึกรายงานการประชมุเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อน าเสนอจบใน

แต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ 

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ 

4. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเร่ืองที่เก่ียวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียงหรือไม่ 

 ส าหรับผู้ที่เห็นด้วย: ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ บริษัท

จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

 กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง: ประธานจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ  

“งดออกเสียง” ลงคะแนน โดยท าเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่าน 

ชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน 

 ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะท าการ 

เทคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ  

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด 

 ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บ ริษัทได้บันทึก

การลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

 ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง

ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกเสียง

ลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) 

5. กรณีที่มีผลท าให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้ 

 บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน 

 ผู้ลงคะแนนไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน 

 บัตรลงคะแนนท าเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 

หรือ “งดออกเสียง” มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ 

 บัตรลงคะแนนช ารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด 
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6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ 

 กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานจะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน

เสียงของวาระนั้นทันที 

 กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานจะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้ง

และสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง 

 ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

 หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทา่นใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์

ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะท าการบันทึกคะแนนของท่านให้ 

ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือ

กลับก่อน 

7. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. 

ของวันท าการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

8. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษา

กฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ ากัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับบริษัท  

ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน 

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับ

คะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้กับพนักงานใหม่รวมถึงพนักงานปัจจุบันทุกคน

ครบถ้วนเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้าน

ทุจริตของบริษัท บทลงโทษ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ

แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดง

ข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
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จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะน าประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่ ได้แก่ นายคนิสร์ สุคนมาน  

ซึ่งเริ่มด ารงต าแหน่งในต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวถึงประวัติการศึกษา  

การท างาน และประสบการณ์ โดยสังเขป พร้อมกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญกล่าวแนะน าตัวต่อผู้ถือหุ้น 

มติที่ประชุม  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2562 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 

2562 และเชิญให้ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อ 

ที่ประชุม 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี  

เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 งบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 

รายได้จากการขายลดลงจากปีที่แล้วจ านวน 16,987 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

ปริมาณการผลิต และการขายในปี 2562 และ 2561 ซึ่งในปี 2561 มียอดที่สูงกว่าปี 2562 เนื่องจาก 

- การยกเลิกสัญญาจ้างผลิตกับ บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2562 และการหยุดการผลิต 6 สัปดาห์ในไตรมาส 1 ปี 2562 ท าให้ปริมาณการผลิตลดลงจาก 1.436 ล้านตัน  

ในขณะที่ปี 2561 เป็น 0.683 ล้านตัน ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 52 และปริมาณการขายลดลงจาก 1.447 ล้านตัน  

ในปี 2561 เป็น 0.710 ล้านตัน ในปี 2562 หรือ ลดลงร้อยละ 51 

- ในด้านราคาขายเฉลี่ยลดลงจากปีที่แล้วจ านวน 20,663 บาทต่อตัน ในปี 2561 เป็น 

18,192 บาทต่อตัน ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 12 จากการเปรียบเทียบราคา HRC ในต่างประเทศพบว่า ราคาขาย

ในต่างประเทศมีทิศทางที่ลดลงจากปีก่อน ซึ่งก็มีส่วนท าให้ราคาขายในประเทศได้รับผลกระทบตามไปด้วยเหมือนกัน  

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ยอดขายลดลง 

 ต้นทุนขาย  

ต้นทุนขายลดลงจาก 29,628 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 13,555 ล้านบาท ในปี 2562  

ซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการขายที่ลดลง  

 ต้นทุนเฉลี่ย (บาทต่อตัน) 

ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทต่อตัน เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนเฉลี่ยจะพบว่า 

ลดลงจาก 20,469 บาทต่อตัน ในปี 2561 เป็น 19,082 บาทต่อตัน ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 12% ทั้งนี้ความแตกต่างอของอัตราการลดลงที่ไม่เท่ากันนั้น 

เกิดจาก ในช่วงระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทได้ประสบปัญหาเกียร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย ท าให้ต้องหยุดการ
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ผลิต เพื่อซ่อมแซม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ท าให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนคงที่จ านวนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น  idle cost 

(ต้นทุนการผลิตว่างเปล่า) จ านวน 180 ล้านบาท ซึ่งจ านวนดังกล่าวได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายในงบการเงิน  

เมื่อพิจารณาจาก Metal Spread จะพบว่าราคาตลาดของ HRC มีทิศทางที่ลดลง ซึ่งเป็น

ทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดของเศษเหล็กแต่ลดลงน้อยกว่า HRC ทั้งนี้ Metal Spread จะได้ที่ 6,188 บาทต่อตัน 

ในขณะที่ปีที่ผ่านมามีส่วนต่างที่ดีกว่า 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 543 ล้านบาท ในปี 

2562 สาเหตุส่วนใหญ่แล้วมาจาก: 

- การปรับปรุงรายการคร้ังเดียวส าหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามที่

ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนเมษายน 2562 

โดยให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ท างานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน 

เป็น 400 วัน ด้วยผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงท าให้บริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

จ านวน 21 ล้านบาท   

- ในปี 2562 บริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงาน จ านวน 9 ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินลดลงจ านวน 128 ล้านบาท จากจ านวน 475 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 

จ านวน 348 ล้านบาทในปี 2562 สาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเงินทุนหมุนเวียนลดลงภายหลังจากที่บริษัทได้ยกเลิก

สัญญาจ้างผลิต รวมถึงได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐด้วย ท าให้ภาระดอกเบี้ยลดลง  

 ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 

ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 836 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,353 ล้านบาทในปี 2562 ส่วน

ใหญ่แล้วสืบเนืองตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่  

- ราคาขายเฉลี่ย และ ปริมาณการขาย ที่ลดลง  

- ส่วนต่างของ Metal Spread ที่ลดลง 

- ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า (Idle Costs) ที่สูญเสียไปจากการปิดโรงงาน 6 สัปดาห์ใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 (เพราะซ่อมเกียร์ และ หม้อแปลงไฟฟ้า) 

- ค่าใช้จ่ายบริหารที่สูงขึ้น  

และมีผลขาดทุนต่อหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.063 บาทต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน 

 ก าไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ลดลงจาก EBITDA ที่ก าไรจ านวน 

612 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น EBITDA ที่ขาดทุนจ านวน 271 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก: 



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หน้า 8/28 

- Metal Spread ที่ลดลง 693 บาทต่อตัน ท าให้ก าไรข้ันต้นลดลง 492 ล้านบาท  

- ปริมาณการขายลดลงจาก 1.447 ล้านตัน ในปี 2561 เป็น 0.71 ล้านตัน ในปี 2562 

- ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า (Idle Costs) จากการปิดโรงงาน 6 สัปดาห์ในไตรมาส 1 

ปี 2562 มีผลกระทบต่อ EBITDA จ านวน 77 ล้านบาท  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

และการเลิกจ้างพนักงาน ทั้งหมดจ านวนรวม 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระในอนาคต 

 งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 

สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงในสินค้าคงเหลื อจ านวน 

2,495 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรจ านวน 790 ล้านบาท ส าหรับหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน ส่วน

ใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงในเจ้าหนี้การค้าจ านวน 1,700 ล้านบาท และลดลงในเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

จ านวน 1,307 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเพิ่มทุนสุทธิ (ค่าใช้จ่าย

ในการออกหุ้น) จ านวน 1,430 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิในระหว่างงวดจ านวน 1,353 ล้านบาท 

 งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2562 จ านวน 395 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วมา

จากการลดลงของสินค้าคงเหลือและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

(1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 จ านวน 3 ล้านบาท เนื่องจาก: 

- เงินสดรับจากการช าระหนี้ของลูกหนี้เงินกู้ยืม และ ดอกเบี้ยรับจาก บริษัท จี 

สตีล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 117 ล้านบาท 

- หักกลบลบกันบางส่วนกับเงินสดจ่ายส าหรับลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จ านวน 

114 ล้านบาท  

(2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก: 

- เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน (ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายเพื่อการการออกหุ้น) 

จ านวน 1,429 ล้านบาท 

- เงินจ่ายช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หักกลบกับเงินสดรับที่ได้

จากการกู้ยืม) จ านวน 1,239 ล้านบาท  

- การจ่ายดอกเบี้ย จ านวน 330 ล้านบาท  

(3) เมื่อรวมรายการจาก 3 กลุ่มกิจกรรม จะมีเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน ในปี 2562 จ านวน 224 

ล้านบาท และเมื่อรวมกับรายการเงินสดยกมาต้นปี จ านวน 200 ล้านบาท ดังนั้น จะมีเงินสดคงเหลือยกไป ณ สิ้นปี 

2562 จ านวน 424 ล้านบาท 
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 อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 

อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current ratio) และอัตราหนี้สินต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น (debt to equity ratio) แสดงผลตัวเลขที่ดีขึ้นจากปีก่อน อันเป็นผลจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนในไตรมาส 2 

ปี 2562  

ส าหรับอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin ratio) ก าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  

ก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และหนี้สินต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (Debt to EBITDA) 

แสดงผลเป็นค่าติดลบ สาเหตุมาจากการปิดโรงงาน 6 สัปดาห์ ในไตรมาส 1 ปี 2562 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ

การลดลงของราคาตลาดในคร่ึงปีหลัง 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

เสียง จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้

แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าจะเป็นวาระเพื่อทราบและไม่มีการ

ลงมติแต่อย่างใด แต่ตนขอเสนอให้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ได้แก่ กระแสเงิน สด ซึ่ง

ประกอบด้วยรายละเอียดที่ไม่เพียงพอ เป็นการชี้แจงด้วยวาจา ไม่มีรายละเอียดประกอบว่ามีการเพิ่มทุน การช าระหนี้ 

การช าระดอกเบี้ย และเหลือยอดคงเงินสดอยู่จ านวนเท่าใด จะสรุปไว้เพียงแต่ยอดสุทธิว่าติดลบอยู่ 141 ล้านบาท ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทราบแต่เพียงว่ามีบริษัทมียอดสุทธิที่เป็นจ านวนติดลบ โดยให้ข้อเสนอแนะให้

เพิ่มรายละเอียดว่าในการเพิ่มทุนจ านวน 1,500 ล้านบาท มีการช าระหนี้เป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท และ

ดอกเบี้ยประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อความโปร่งใสในการน าเสนอข้อมูล 

เมื่อกลับไปพิจารณาถึงวาระที่ 1 และพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่า สิ่งที่คณะ

ผู้บริหารของบริษัทก าลังด าเนินการอยู่นั้น ผู้ถือหุ้นประมาณ 12,000 ราย หรือ 11,639 ราย มิได้ร่วมรับทราบต่อสิ่งที่

ด าเนินการโดยผู้บริหารด้วย แต่โดยอาศัยความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารจึงได้ด าเนินการไป อย่างไรก็ดี บริษัทยัง

มีบุคคลที่สามที่คอยดูแลตรวจสอบให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า พบข้อมูลในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระบุว่า “ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด” ซึ่งเป็นความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาต และมีข้อความเพิ่มเติมคือ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบของ

ข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานการตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีจะสามารถพบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน

การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง (1) ระบบและประเมินความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  เนื่องจากการ
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ทุจริตเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง

ตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน และ (2) ข้าพเจ้าสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่

เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการ

ด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่” ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ได้

รายงานต่อที่ประชุมตามที่ระบุไว้ในรายงานผู้สอบบัญชี สะท้อนให้เห็นว่างบการเงินมีสิ่งผิดปกติ  

ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เมื่อ

ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจ านวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งระบุ

ชัดเจนว่าเงินจ านวน 1,500 ล้านบาท จะน าเงินจ านวน 600 ล้านบาทไปใช้เพื่อการช าระหนี้เงินกู้ ส าหรับเงินที่เหลือ

จ านวน 900 ล้านบาท จะน าไปเพิ่มก าลังการผลิตจาก 60,000 ตันให้เป็น 100,000 ตัน ซึ่งตั้งแต่ได้เพิ่มทุนไปจนถึง

จนถึงไตรมาสแรกของปี 2563 ก าลังการผลิตของบริษัทยังคงที่อยู่ 60,000 ตัน จึงขอให้นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามในกรณีนี้อย่างละเอียดว่า เงินจ านวนที่เหลือ 900 ล้านบาท 

น าไปใช้เพื่อการใด เมื่อพิจารณาตามรายงานของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่า ไตรมาสที่ 2 

ของปี 2562 (ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาการเพิ่มทุน) เมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทเหลือเงิน

สดจ านวน 550 ล้านบาท เงินจ านวน 450 ล้านบาทถูกน าไปใช้ เมื่อถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดเหลือ

จ านวน 420 ล้านบาท และต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีเงินสดเหลือจ านวน 312 ล้านบาท โดยมีก าลังการ

ผลิตอยู่ที่ 60,000 ตัน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้เงินเพิ่มทุนผิดวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ 

ประธานขอให้ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถาม

จากผู้ถือหุ้น โดยขอให้ล่ามแปลภาษาสรุปค าถามจากผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อสอบถามต่อนายรา

จีฟ ชวาเวิ๊ด 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้แจ้งไว้กรณีเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,500 

ล้านบาท ได้น าเงินจ านวน 600 ล้านบาท ไปใช้ในการช าระหนี้เงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ส าหรับในส่วนของเงินที่

เหลือจ านวน 900 ล้านบาท ที่ได้แจ้งว่าจะน าไปเพิ่มก าลังการผลิต ขอเรียนชี้แจงว่า การใช้เงิน 900 ล้านบาทดังกล่าว 

เนื่องด้วยในปี 2562 สภาวะตลาดซบเซา ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะไม่น าเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม

ก าลังการผลิต โดยเงินจ านวนดังกล่าวยังคงเก็บรักษาไว้และจะน าไปใช้ในเป็นทุนในการด าเนินการ ซึ่งได้ประเมินให้

เหมาะสมตามสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ได้ก าลังการผลิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดมากที่สุด 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวเลข EBITDA ที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปี 2561 และปี 2562 อยู่ที่จ านวน 883 ล้านบาท 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินจ านวน 900 ล้านบาท ได้น าไปคืนเงินกู้ 600 

ล้านบาท และดอกเบี้ย 300 ล้านบาท อยากจะทราบว่าคืนเงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้รายใด และ Link Capital มีความ

เกี่ยวข้องกับ SSG อย่างไร รวมถึงจ านวนหนี้ที่บริษัทมีอยู่กับ Link Capital ก่อนที่จะได้ช าระหนี้เงินกู้จ านวน 600 

ล้านบาท 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ตอบในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทได้ช าระหนี้ให้แก่ Link Capital 

เป็นเงิน 600 ล้านบาท และเป็นดอกเบี้ย 347 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่ง Link Capital เป็น
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กลุ่มบริษัทเดียวกันกับ SSG โดยหนี้ทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่กับ Link Capital คิดเป็นจ านวน 68 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,100 ล้านบาท 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวสรุปตามที่ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ชี้แจงว่า Link Capital เป็นเจ้าหนี้

บริษัทซึ่งมียอดหนี้ทั้งหมด จ านวน 2,100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ได้คืนช าระคืนเงินกู้จ านวน 600 

ล้านบาท และดอกเบี้ยเงินกู้อีกจ านวน 347 ล้านบาท โดย Link Capital เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

แม้ว่าเหตุผลจาก นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด จะชี้แจงว่าเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโลกไม่ดี จึงยังไม่ขยายก าลังการผลิต 

แต่ถือเป็นการท าผิดวัตถุประสงค์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้มีการเพิ่มทุน 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนในเดือนพฤษภาคม 2562 นั้น 

SSG ถือหุ้นในบริษัทในอัตราร้อยละ 24 ซึ่งต่อมาภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วท าให้ SSG ถือหุ้นในบริษัทในอัตรา 

ร้อยละ 42 ซึ่งจากการค านวณตัวเลขคร่าวๆ แสดงให้เห็นว่า SSG มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 18  

โดยส่วนที่เหลือร้อยละ 82 มาจากเงินผู้ถือหุ้นรายอ่ืน จ านวน 11,639 ราย ทั้งนี้ ได้ขอให้ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ชี้แจงว่า

การน าเงินไปคืนช าระหนี้ให้แก่ Link Capital ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ SSG นั้นเป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

รายอ่ืนทราบว่าก าลังด าเนินการอย่างไรอยู่ 

ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้ง

ก่อน ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า SSG จะเข้ามาช่วยบริษัท แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชีและตัวเลขที่นายราจีฟ 

ชวาเวิ๊ด น าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ท าให้ตนไม่แน่ใจว่า SSG จะเข้ามาช่วยบริษัท หรือหวังประโยชน์อ่ืนจาก

บริษัท 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,500 ล้านบาท และเหลือ 

900 ล้านบาท การน าเงินไปช าระคืนหนี้เงินกู้เช่นนี้ หากน าเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทได้รับ

การรบัรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มาร่วมพิจารณาแล้ว การเพิ่มทุนของบริษัท

เกิดขึ้นในปี 2562 อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า คณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ทั้งหมด เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืนขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด…” การทุจริตคอรัปชั่นมีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่ส าหรับ

พฤติกรรมนี้ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทต้องด าเนินการ ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะกลายเป็นผู้กระท าผิดไปด้วย ทั้งนี้ ตนมี

ความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้ถือหุ้นที่ทราบสิ่งนี้โดยยึดถือรายงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงจะได้รับทราบเร่ืองเช่นนี้ 

ทั้งนี้ ตามที่ได้ชี้แจงมาข้างต้น นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งว่า 

เมื่อ SSG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่เลือกบริษัทที่ปรึกษาเป็นบริษัท Synergy และเชื่อว่านายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ท างานให้กับ 

Synergy เช่นเดียวกัน จึงได้สอบถามว่าSSG และ Synergy มีความเก่ียวพันกันหรือไม่อย่างไร  

ประธานกล่าวขอบคุณส าหรับข้อสังเกต และเนื่องจากค าถามที่หารือคาบเกี่ยวกับวาระถัดไป จึง
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น ามารวมเพื่อถามตอบในวาระนี้ โดยขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องและต่างจากประเด็นที่ได้

กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า ถ้าหากพิจารณาจากงบดุลเปรียบเทียบปี 2561 และในปี 

2562 จะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทมียอดหนี้อยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท แต่ในปี 2562 จ านวนหนี้เหลืออยู่ที่

ประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงมีการน าเงินไปบริหารจัดการในส่วนนี้ และเมื่อพิจารณาถึงปีที่แล้วซึ่งมีปัจจัยหลาย

ประการที่ท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพราะ (1) GDP ของประเทศไทยลดลงอัน

เนื่องมาจากความตึงเครียดทางด้านสงครามการค้า และ (2) สภาวะตลาดของ HRC ซบเซา ซึ่งเมื่อบริษัทได้

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้ว ท าให้ในไตรมาสแรกของปี  2563 นี้ บริษัทเริ่มท าผลงานได้ดีขึ้น แต่บริษัทยังคงได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างหนัก ในส่วนของค าถามที่ว่า สาเหตุใดบริษัทจึงน า SSG เข้ามา ตามที่ได้

ชี้แจงตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วว่า การที่บริษัทเลือก Synergy เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเนื่องจาก Synergy เป็น

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านโลหะในหลายๆ ประเทศ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ได้

ทราบถึงสถานะของบริษัทว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีการบริหารบริษัทอย่างไร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้ง 

11,639 ราย หรือไม่ หรือยึดเพียงแต่ประโยชน์ของ SSG เท่านั้น แม้ว่า นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบัญชีและการเงินจะชี้แจงอย่างไร แต่ตัวเลขในงบการเงินและความเห็นของผู้สอบบญัชีก็แสดงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ 

ตนจึงขอได้สอบถามค าถามแบบย่อ และขอให้ตอบแบบกระชับ ดังนี้ 

- SSG ถือหุ้นใน Synergy หรือไม่ 

- ในการเพิ่มทุน SSG ใส่เงินเข้ามาเท่าใด 

- ณ ปัจจุบัน SSG ยังเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทอยู่ในรูปของเงินกู้ หรืออยู๋ในรูปแบบอ่ืนใดบ้าง 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ตอบค าถามข้างต้นจากผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

- SSG และ Synergy แยกออกจากกัน และไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน ส าหรับ SSG มีผู้ถือ

หุ้นหลัก 3 ราย ซึ่งไม่ได้ถือหุ้นใน Synergy และผู้ถือหุ้นของ Synergy ไม่ได้ถือหุ้นใน SSG 

- จากเงินเพิ่มทุน 1,500 ล้านบาท SSG เพิ่มทุนเข้ามาเป็นเงินจ านวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 900 ล้านบาท 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า SSG ได้น าเงินเพิ่มทุนเข้ามาจ านวน 900 ล้านบาท 

และได้รับช าระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยคืนกลับไป ทั้งนี้ ตนจึงขอได้สอบถามนายราจีฟ ชวาเวิ๊ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอด

คงเหลือเงินสดของบริษัท ณ ปัจจุบันว่ามีอยู่เท่าใด ซึ่งเงินที่ เหลือนี้จะน าไปช าระหนี้เงินกู้ให้แก่ SSG อีกหรือไม่ 

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ก าลังการผลิตยังคงอยู่ที่ 60,000 ตัน ไม่ใช่ 100,000 ตัน ตามที่ได้รับอนุมัติตามวัตถุประสงค์

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ชี้แจงว่าเงินสดของบริษัท ที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบันประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งจะ

ยังไม่น ามาช าระหนี้เงินกู้เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นคง โดยบริษัทจะคงเงินสดไว้เพื่อน ามาหมุนเวียนธุรกิจที่จะ
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สร้างก าไร เมื่อบริษัทมีก าไรและมีความมั่นคง จะจัดการเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะน าไปช าระหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ ได้มีการ

วางแผนทั้งแบบรายเดือน รายสามเดือนไว้ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สรุปตามที่นายราจีฟ ชวาเวิ๊ดกล่าวข้างต้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเห็น

ภาพได้ชัดเจนขึ้น และขอให้ส านักกฎหมายของบริษัทพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับประเด็นรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี 

และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเก่ียวโยงกับเร่ืองการทุจริตหรือการกระท าผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านทุจริตที่ได้แจ้ง

ไว้ข้างต้น 

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Asia Credit 

Opportunities I (Mauritius) Limited ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40 ดังปรากฏในรายงานประจ าปีในส่วนของงบการเงิน 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้นติดลบร้อยละ 5 อัตราก าไรสุทธิติดลบร้อยละ 10 ซึ่งปรากฏในงบการเงิน กล่าวคือ ทุกๆ 100 บาท 

บริษัทจะขาดทุนร้อยละ 10 ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าขาดทุนเกิดจากส่วนนี้จริงหรือไม่ และมาจากสาเหตุใด ในความเห็น

ของตน บริษัทควรจะมีก าไรเนื่องจากเป็นการค้าขายในหลักหมื่นล้าน 

นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน

บริษัทยังมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย ส าหรับประเด็นที่ทางฝ่ายจัดการพยายามด าเนินการคือ ทยอยปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่สามารถที่จะหยุดผลิตได้ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้ถือหุ้นว่า หากบริษัทผลิตแล้ว

ขาดทุนก็ไม่น่าจะผลิตเพราะจะท าให้เกิดผลขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆ เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขในอนาคตเพื่อท าให้

ก าไรสุทธิกลับมาเป็นบวกให้ได้ ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ตามที่ทราบว่าบริษัทไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่

เป็นตลาดเงินได้ ดังนั้น การเปิด L/C เพื่อซื้อของหรือน าเข้าวัตถุดิบ จึงต้องใช้ระบบที่น าสินค้าเป็นหลักประกัน การ

ด าเนินการในระยะสั้นเช่นว่านี้ท าให้เกิดต้นทุนสูง นอกจาก บริษัทประสบปัญหาด้านต้นทุนทางการเงิน ราคาขาย 

และความกดดันจากสินค้าน าเข้า อย่างไรก็ดี มีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้ก าไรสุทธิกลับมาเป็นบวก 

ที่ประชุมรับทราบในวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป 

มติที่ประชุม  ที่เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

ประธานได้มอบหมายให้ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จากนั้น นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมส าหรับงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงการวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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ฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์รวม 15,487,904,618 บาท 
หนี้สินรวม 2,193,658,982 บาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,294,245,636 บาท 
 

ผลการด าเนินงาน งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม 13,267,968,340 บาท 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (1,352,569,412) บาท 

ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้น (0.063) บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 15,488 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สินทรัพย์รวมลดลง จ านวน 3,336 ล้านบาท หนี้สินรวมจ านวน 2,194 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมลดลงจ านวน 3,413 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 13,294 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จ านวน 76 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุน
สะสมจ านวน 1,816 ล้านบาท  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท มีรายได้รวมจ านวน 13,268 ล้านบาท เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2561 
รายได้รวมลดลง จ านวน 16,912 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 1,353 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.063 
บาท  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวเสริมว่า หากไม่ด าเนินการใดๆ ตามที่แจ้งข้างต้นจะพบว่า
มีดอกเบี้ยอีกประมาณ 340 ล้านบาท หากลดลงจะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท เรื่องนี้จึงเป็นภาระและขอความเห็น
ใจ อีกทั้ง ยังได้แสดงความประทับใจต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือบริษัท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
เช่นนี้ จึงเรียนผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชแีละการเงิน โปรดพิจารณาเร่ืองนี้
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ดีอยู่ 

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามที่ได้รับทราบแนวทางของบริษัทอ่ืนจากการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงงานบางแห่งเสนอลดเงินค่าตอบแทนของตนเองลงร้อยละ 75 กรณี
ของบริษัทซึ่งจ้าง Synergy เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและจ้างบุคคลากรเพื่อเข้ามาดูแลบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น จึงขอเรียนผ่านคุณคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความ
ช่วยเหลือในการเจรจาเรื่องนี้ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทแสดงผลขาดทุนจ านวน 1,300 ล้าน
บาท ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการใดๆ เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทอาจมีผลขาดทุนได้ถึงจ านวน 
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2,000 ล้านบาท 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปว่า บริษัทที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น SSI แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟู แต่บริษัทดังกล่าวสามารถท าผลประกอบการได้ดีกว่าบริษัท โดยมี
ผลประกอบการระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 ก าไร 4,400 ล้านบาท ก าไร 978 ล้านบาท และขาดทุน 2,400 ล้านบาท 
ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากผลประกอบการของบริษัทในระยะเวลาเดียวกัน โดยมีก าไร 990 ล้านบาท ก าไร 836 ล้าน
บาท และขาดทุน 1,300 ล้านบาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของยอดขาย) ตามล าดับ รวมทั้งได้เปรียบเทียบใน
ส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ SSI ในปี 2560 ถึง 2562 ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวน 58 เท่า 40 เท่า และ 39 เท่า 
ตามล าดับ ในขณะที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่น้อยกว่า SSI จ านวน 0.4 เท่า 0.42 เท่า และ 0.17 เท่า 
ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า SSI มีหนี้สินและปัญหามากกว่า แต่สามารถท าได้ดีกว่าบริษัทที่มีความ
อิสระในการบริหารงาน จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงแจ้งความประสงค์ขอให้ผู้บริหารทั้งสองท่านได้โปรดช่วยเหลือให้
บริษัทผ่านพ้นวิกฤตการณ์เช่นนี้ไปได้ด้วยดี 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับเงินสดเหลืออยู่เท่าใดตามกระแสเงินสด และที่
เหลือเพียงพอใช้ส าหรับใช้เฉพาะแค่ในปีนี้เท่านั้น หรือจะต้องใส่เงินเพิ่มอีกหรือไม่ 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ส าหรับเงิน
สดที่มีอยู่ประมาณ 350 ล้านบาท และมีสินค้าคงคลัง หากกล่าวถึงการด าเนินงานมีช่วงที่ดีและไม่ดีสลับกันไปในแต่ละ
เดือน ตามที่ทราบกันดีกว่าปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทเองก็มีกลยุทธ์ในการที่จะลด
ค่าใช้จ่ายของบริษัทในทุกด้านรวมถึงในด้านของการลดแรงงาน เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถที่จะรักษากระแสเงินสดนี้ได้
นานที่สุด 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- บริษัทมีหนี้ที่มีดอกเบี้ยจะต้องจ่ายปีละเท่าใด และช าระไปแล้วตอนนี้เหลือหนี้เท่าใด และปี
นี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยปี 2563 เท่าใด 

- สินค้าเหล็กของบริษัท มีสินค้าด้อยค่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปครึ่งปีอยู่เป็นจ านวนเท่าใด และ
คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

- บริษัทมีก าลังการผลิตอยู่ที่เท่าใด 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น อยู่ที่จ านวน 1,100 ล้านบาท  
นอกเหนือจาก เงินกู้ที่ได้รับจาก Link Capital แล้วบริษัทยังมี CMA Financing ซึ่งจะต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 20 ล้าน
บาทต่อเดือน ส าหรับสินค้าจะมีการตรวจสอบและจัดการกับสนิค้าทกุเดือน จึงไม่มีสินค้าด้อยค่า ทุกอย่างที่บริษัทมีอยู่
เป็นสินค้าที่ใช้ได้ ทั้งนี้ บริษัทคงก าลังการผลิตสูงสุดจะอยู่ที่ 125,000 ตัน แต่ ณ ขณะนี้ก าลังการผลิตอยู่ที่ 65,000 
ตันต่อเดือน 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่แสดงในงบการเงินจะเห็นได้ว่าก าไร
ติดลบ และ Metal Spread อยู่ที่ราคา 700 บาทต่อตัน มีค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระอีกร้อยละ 1.5 ของยอดขาย และ
ต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ 12 โดยรวมแล้ว หากบริษัทท าการผลิตอาจได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย และผลิตมากเกินไปก็
ไม่สามารถจ าหน่ายได้เช่นกันเนื่องจากมีการทุ่มตลาดในสภาวะการณ์เช่นนี้ กรณีนี้จึงอยากสอบถามถึงแผนส ารองต่อ
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จากแผนในการเพิ่มทุนคราวก่อนว่า ปัจจุบันบริษัทมีแผนฟื้นฟูธุรกิจอย่างไรให้กลับมีก าไรจากสภาวะการณ์เช่นนี้ จาก
ที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้ จ านวนเงินสดมีอยู่ 300 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับปีหน้า และอาจท าให้ต้องมีการเพิ่ม
ทุนอีกครั้ง จึงอยากให้ชี้แจงแผนว่าจะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้อย่างน้อยในปีหน้าจะไม่มีการเพิ่มทุน และสามารถมี
ก าไรได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกสอบถาม
โดยผู้ถือหุ้น ตนในฐานะหัวหน้าของฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ซึ่งตนจะพยายามแก้ปัญหาใน
อนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับสูงกว่าราคาขายที่เป็น และก าไรสุทธิจึงยังติดลบอยู่ อย่างไรก็ดี ตนยังมองว่ามี
แนวโน้มที่ดีขึ้น หากมองในแง่ของตลาดจะเห็นได้ว่ามีการน าเข้าเหล็ก มีการทุ่มตลาด ซึ่งบริษัทต้องด าเนินการหลาย
อย่าง เช่น ลดต้นทุนการผลิต ปัจจัยการผลิตทุกจุดที่จะสามารถท าให้ดีขึ้นได้ ในส่วนของราคาขาย บริษัทอาจต้อง
พยายามที่จะหาวิธีเพื่อให้มีก าไรซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก าลังด าเนินการอยู่ แต่เป็นเร่ืองไม่ง่ายนัก ในวันนี้จึงต้องพยายามชัง่
น้ าหนักว่าจะผลิตเป็นจ านวนเท่าใดเพื่อให้เกิดความสมดุล เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่ได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้เป็น
ภาระต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของก าไรมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาในด้านการจัดการ ต้นทุนทางการเงินเป็นอีก
เร่ืองหนึ่ง การขายและต้นทุนวัตถุดิบไม่มีก าไรเหลือเพียงพอที่จะใช้ส าหรับจ่ายดอกเบี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ดี 
ทั้งสองเรื่องจึงเป็นปัญหาหลักที่บริษัทต้องตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไรก่อน โดยตนรับทราบเรื่องดังกล่าวและ
พยายามปรับปรุงเพื่อให้บริษัทฟื้นและมีก าไรได้ 

นายเกริก สามนต์ธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในหน้าที่ 2 ของ 11 หน้าของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นปรากฏสินทรัพย์รวมจ านวน 15,000 ล้านบาท รายได้รวม 13,000 ล้านบาท และขาดทุน 1,352 ล้านบาท ซึ่ง
แสดงว่าขาดทุนร้อยละ 10 ของยอดขาย ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันบริษัทอื่นต่างได้รับการลดดอกเบี้ยในขณะที่บรษิทั
ยังถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 จะสามารถลดดอกเบี้ยให้เป็นร้อยละ 3 หรือร้อยละ 0 ก่อนได้หรือไม่ 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดในตลาดทุนไทย ด้วยบทวาทะกรรมเรื่องการแสดงออกของผู้ถือหุ้นเป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ โดยขอให้
บันทึกค าถามของผู้ถือหุ้น นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล และนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ในการสอบถามบางส่วนที่ส าคัญ
ในเร่ืองของการทุจริต และการด าเนินงานของผู้บริหารชุดที่ผ่านมาลงในรายงานบันทึกให้แก่ผู้ถือ หุ้นของบริษัท จี เจ 
สตีล จ ากัด (มหาชน) ทราบ และขออนุญาตเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งแต่ต้นจนจบการประชุม 

เมื ่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี ่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของ
บริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 13,866,888,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3956 

ไม่เห็นด้วย 518,515,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6044 
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งดออกเสียง 1,303,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจ านวน 

96,197,396 หุ้น คิดเป็น 96,197,396 เสียง ท าให้ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจ านวน 14,386,706,555 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. ก าหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให้แบ่งเงินปนผล ทั้งนี้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า   

ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ  

งดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  

ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการ

ลงคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 14,302,257,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5697 

ไม่เห็นด้วย 61,817,687 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4303 

งดออกเสียง 22,631,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี้  

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 . ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  

ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก

ก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายยิ่งศักดิ์  เจนรถา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความ

เสี่ยง 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความ

คิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระออกจาก

ที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์

การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการ 

ที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ มาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 ปี 11 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 11 เดือน นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา  

ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นับถึง ปัจจุบันเป็น

ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 2 เดือน รวมถึงนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 

2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ จะมี

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 4 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็น 

ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในคราวนี้ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่

ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตร ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน 

จากนั้นจึงเก็บบัตรเห็นด้วยตามล าดับ 

ทั้งนี้ เม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความ

ไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเพื่อกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็น

รายบุคคลให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียด

การลงคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 1,338,250,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.9261 

ไม่เห็นด้วย 10,910,027,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.0739 

งดออกเสียง 2,138,428,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี้  

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

2) นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

และบริหารความเสี่ยง 

เห็นด้วย 11,648,710,224 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.1049 

ไม่เห็นด้วย 599,568,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.8951 

งดออกเสียง 2,138,428,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี้  

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

3) นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

เห็นด้วย 1,354,250,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.0423 

ไม่เห็นด้วย 10,910,027,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.9577 

งดออกเสียง 2,122,428,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี้  

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ก่อนจะพิจารณาในวาระนี้ นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ 

จ ากัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการกล่าวคือ ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้น

จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยโดยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมต่อได้ ทั้งนี้ 

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ก าหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หลักปฏิบัติในการประชุม 
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ผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดเป็นผู้เสนอก่อน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีเสียงสูงสุดเป็นประธานต่อไป โดยนางสาว

จิตรลดา สิระชาดาพงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มีถือหุ้นสูงสุดได้แก่ Asia Credit 

Opportunities I Limited 

นายชัยยง อัชฌานนท์ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อฝ่ายกฎหมายได้ให้ค าแนะน าต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากกรรมการสองท่านไม่ได้รับการเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่ง ขอให้เชิญออกจากห้องประชุม และ

ควรจะให้ผู้ถือหุ้นคนใดก็ได้ใช้สิทธิเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานต่อ ตนจึงเสนอให้ นายสมคิด หวังเชิดชู

วงศ์ เป็นประธาน พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมยกมือเพื่อรับรอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในห้องประชุมได้ยกมือรับรองให้นาย

สมคิด หวังเชิดชูวงศ์ เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมต่อไป 

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่เป็นประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้การ

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึง

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว 

เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2563 ซึ ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คณะกรรมการชุดย่อย* 

ประธานกรรมการ - - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือ 

จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม 

ไม่มี 
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หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ กรรมการที่ด ารงต าแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน

ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี

ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 11,770,614,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 81,8159 

ไม่เห็นด้วย 493,164,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.4279 

งดออกเสียง 2,122,927,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.7562 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ 

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 

2563 ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  

ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัท

จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ 

บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชรีายทีพ่้นจากการปฏิบัตหิน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลา

อย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับหนังสือแจ้งประเด็นทางด้านบริหารที่อาจเข้าข่าย มาตรา 89/25 

ที่จะต้องมีการด าเนินการตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมหารือและพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี



BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หน้า 23/28 

รายใหม่ กล่าวคือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ส าหรับงบการเงิน ส าหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย 

และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ส าหรับงบการเงิน ส าหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(3)  นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบส าหรับงบการเงินของ

บริษัท ส าหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,600,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 5.26 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด าเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของ

บริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 2562 เพิ่ม 

ค่าสอบบัญช ี 3,600,000 บาท 3,420,000 บาท ร้อยละ 5.26 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  

ตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัท

มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 

นอกจากนี้ เบเคอร์ ทิลลี่ ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการส ารวจโดย The International 

Accounting Bulletin World Survey ในปี 2562 ให้เป็นบริษัทใน 10 อันดับแรก ส าหรับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกใน

เชิงรายได้ และเป็นอันดับที่ 9 จากจ านวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความกว้างขวาง 
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หลากหลาย รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเครือข่ายและการให้บริการของบริษัท ในการนี้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 

แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอ่ืน

ที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี” ของรายงานประจ าปี 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ซักถามซึ่ง

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า ปกติบริษัททั่วไปจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีน้อยมาก จึงขอสอบถามถึง

สาเหตุในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จะมีสาเหตุมาจากผู้สอบบัญชีเดิมมีหมายเหตุไว้หรือไม่ที่ท าให้บริษัทมีความประสงค์

ในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้ส านักงาน

บัญชีซึ่งมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทจึงได้ติดต่อไปยัง

ส านักงานบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Top-4) แต่ด้วยข้อจ ากัด บริษัทจึงไม่สามารถจัดจ้างส านักงานบัญชีในกลุ่ม Top-4 

ดังกล่าวได้ บริษัทจึงได้ด าเนินการจัดหาส านักงานบัญชีที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลกแทน ซึ่งบริษัท เบ

เคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัดได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อ

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ได้ยื่นหนังสือแสดงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แต่งตั้ง 

Deloitte ส านักงานบัญชีที่เป็นเป็นกลางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทางบัญชีของผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งเร่ืองนี้ บริษัทได้น า

เรียนต่อส านักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 60 วัน ซึ่งมีก าหนดเวลาที่แน่นอนและ

ติดตามความคืบหน้าอยู่ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวเสริมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้

ชี้แจงมาข้างต้นนั้น เมื่อการด าเนินการแล้วเสร็จ ขอให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ELCID) เมื่อการด าเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ 

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 

หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3899 หรือ นางสาววลีรัตน์  

อัครศรีสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 

แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับงบการเงิน ส าหรับปี 2563 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 11,769,448,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.1021 

ไม่เห็นด้วย 477,379,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.8979 

งดออกเสียง 2,139,878,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเร่ิมประชุมท าให้ในวาระนี้  

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยกล่าวต่อ 

ที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และข้อ 34. มีความเหมาะสมสอดคล้อง และเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 

มาตรา 6 ก าหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้

ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ

ให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และ

หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ก าหนดให้กรณีข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ไม่ได้ก าหนด

หรือห้ามวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ นิติบุคคลนั้นประสงค์จะจั ดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถด าเนินการได้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของบริบทในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ในบางกรณีที่กรรมการ

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยข้อขัดข้องบางประการท าให้ไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได้ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 

30. เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ข้อ 30. 

จากเดิม 

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัด

อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ัง ให้ประธานหรือบุคคลที่ได้รับมอบ

อ านาจอาจก าหนดให้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องใน

เวลาดังกล่าวนั้น การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จัดในสถานที่

แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ก าหนดไว้” 

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. 

สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความใน

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. การให้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ข้อ 34. 

จากเดิม 

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 

ภายในสี่เดือน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท” 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ

จ านวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ (20) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) คน

ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนัง สือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วันได้รับ

หนังสือจากผู้ถือหุ้น” 
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แก้ไขเป็น 

“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 

ภายในสี่เดือน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า 

“การประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อ 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  

จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม

วรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็

ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้น

ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจด าเนินการผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนั้น หรือโดยการน ากฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องมาใช้ในเวลาดังกล่าว การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดใน

สถานที่แห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ก าหนดไว้” 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี

ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เรื่อง การประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 34. เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และ

ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง

ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้นตามเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นด้วย 14,386,107,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9959 

ไม่เห็นด้วย 597,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมท าให้ในวาระนี้ 

มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 14,386,706,555 เสียง 

วาระที่ 9 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครั้งนี้

เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมบน

เว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าว สามารถแจ้งงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้

รวบรวมและด าเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรองรายงานการ

ประชุมแล้ว โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ด าเนินการ ซึ่งกฎหมายมิได้

ก าหนดไว้ให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น

และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นก าลังใจ

และแรงสนับสนุนที่ส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าว  

ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 

  ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 

 (นายสมคิด หวังเชิดชวูงศ์) 

ลงชื่อ    เลขานุการที่ประชุม

 (นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์) 


