
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 
G Steel Public Company Limited 

ทะเบียนเลขท่ี 0107538000746 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

วันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

*********************************** 

กรรมการบริษัทท่ีเขาประชุม 

1.  ดร. ชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.  ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3.  นายครสิโตเฟอร  ไมเคลิ เน็คสัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4.  คุณหญิงปทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

5.  นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

6.  นางสาวกรรณิการ ยมจินดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

7.  นายคนิสร  สุคนธมาน กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการบริษัทท่ีเขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.  นายหล ี จง หยวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจากประเทศสิงคโปร) 

2.  นายแอนเดรอัส  ไรซลั วัวรลมูิส กรรมการ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจากเขตบรหิารพิเศษฮองกง) 

3.  นายชาราด  บาจไพ กรรมการ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจากเขตบรหิารพิเศษฮองกง) 

4.  นายสุดรี  มาเหชาวาร ี กรรมการ (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจากรัฐดไูบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 

ผูเขาประชุม และผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1.  ดร. สมศักดิ ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกิตติมศักดิ ์

2.  นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ เลขานุการบริษัท 

3.  นายสิทธิศักดิ ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4.  นายราจีฟ  ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

5.  นางสิริมา  ฟาซา ผูจัดการท่ัวไป ฝายบัญชี 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

2.  นางณัฐสรคัร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

3.  นางสาวดรณ ี สมกําเนิด ผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

4.  นางสาวจารณุ ี นวมแม ผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 
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5.  นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด 

6.  นายสุขสวัสดิ์  เวทไว ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด 

7.  นายจารุพัฒน บุญ-หลง ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น. 

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) กลาวแนะนํากรรมการ

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานกิตติมศักดิ์ ผูบริหารของบริษัท ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 

ท่ีเขารวมประชุมดังรายนามขางตน โดยกรรมการบริษัทท้ัง 11 คนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี คิดเปนสัดสวน

รอยละ 100.00 รวมถึงข้ันตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนดวยระบบบารโคด โดยบริษัทไดจัดใหมี

การบันทึกภาพและเสียงไวเพ่ือเปนหลักฐาน  

ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนท่ีดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงไดเรียนเชิญ นายจารุพัฒน บุญ-หลง ท่ีปรึกษากฎหมายจาก

บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือหุน

และตรวจนับผลคะแนน 

เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 

2562 บริษัทไดประกาศผานระบบขาวของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมท้ังแจงในเว็บไซตของบริษัทในระหวางวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือเปดโอกาสแกผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท กอนท่ีบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการใหบริษัทพิจารณา 

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 บริษัทไดแจงขาวผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ELCID) วา บริษัทไดดําเนินการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (“หนังสือเชิญ

ประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 และจัดสงหนังสือเชิญประชุม

ใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดรับเอกสารลวงหนากอนวันประชุม และมีเวลาศึกษา

ขอมูลลวงหนากอนวันประชุมอยางเพียงพอ 

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 มีผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมท้ังสิ้น 8,117 ราย รวมจํานวนหุน 28,928,765,432 หุน แบงเปนผูถือหุนสัญชาติ

ไทย 8,053 ราย รวมจํานวนหุน 9,491,895,495 หุน คิดเปนรอยละ 32.81 และผูถือหุนตางชาติ 64 ราย รวมจํานวนหุน 

19,436,869,937 หุน คิดเปนรอยละ 67.19 

ท้ังน้ี จํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและจํานวนหุน มีดังน้ี 

เขาประชุมดวยตนเอง  69 ราย นับจํานวนหุนได  603,478,401 หุน 

ผูรับมอบฉันทะ  18 ราย นับจํานวนหุนได  14,484,132,379 หุน 

ผูมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  26 ราย นับจํานวนหุนได  8,432,297,164 หุน 

รวมท้ังสิ้น  113 ราย นับจํานวนหุนรวมกนัได  23,519,907,944 หุน 

คิดเปนรอยละ 81.3028 ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  28,928,765,432 หุน 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 2/29 
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ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 36. ไดกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจาก 

ผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันได 

ไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม ดังน้ัน จากจํานวนผูถือหุน 

ท่ีเขาประชุมและจํานวนหุนดังกลาว ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว 

จากน้ัน ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

(“ประธาน”) กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

กอนช้ีแจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจง 

ขอแกไขขอความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เพ่ือใหตรงกับขอบังคับของบริษัท โดยขอทําการแกไข

เอกสารดังตอไปน้ี  

1. ในหนา 2, 3, 5 และ 9 โดยขอทําการแกไขขอความในหัวขอการลงมติ จาก “คะแนนเสียงขางมาก 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” เปน “คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

2. ในหนา 6 โดยขอทําการแกไขขอความในหัวขอการลงมติ จาก “คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เปน “คะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม” 

ตอมา ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจงข้ันตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

วาจะพิจารณาเรียงลําดับตามวาระ คือ วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 8 (ไมรวมวาระอ่ืนๆ) และใชระยะเวลาในการประชุมไมเกิน  

2 ช่ัวโมง สําหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  

มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 40 กําหนดวา ในการออกเสียงลงคะแนน 

ให 1 หุน มี 1 เสียง และมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 

• กรณีปกติ: ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด โดยการนับ

คะแนนเสียงในวาระดังกลาวจะไมนับคะแนนเสียงของ “บัตรเสีย”เปนฐานคะแนนเสียง 

• กรณีอ่ืน: ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางกรณีปกติ ให

ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธาน จะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบ

กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

2. ผูถือหุนทานใดท่ีประสงคจะสอบถาม หรือตองการใหกรรมการ ผูบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอใหแจงช่ือและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนมาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะกอนการสอบถาม เพ่ือใหการบันทึก

รายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน โดยจะเปดโอกาสใหสอบถามไดเมื่อนําเสนอจบในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณา

ครบทุกวาระ 

3. ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัทอาจเชิญ

ทานผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมในวาระน้ันๆ 

4. ในแตละวาระ บริษัท จะเปดโอกาสใหซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของ และสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรอื

งดออกเสียงหรือไม 
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• สําหรับผูท่ีเห็นดวย : ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในชอง “เห็นดวย” พรอมลงลายมือ

ช่ือ บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนท่ีเห็นดวยทุกใบพรอมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

• กรณีมีผูไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง : ประธาน จะขอใหทานผูถือหุนท่ี “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง” ลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายในชองท่ีตองการพรอมลงลายมือช่ือ และขอให

ทานชูมือข้ึน เพ่ือใหพนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพ่ือนับคะแนน 

• ในการประชุม บริษัทใชระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทํา

การเทคะแนนไปทางเห็นดวยท้ังหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีประสงคจะลง

มติ “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เพ่ือหักจากคะแนนท้ังหมด 

• สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัท ได

บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบรอยแลว ผูรับมอบฉันทะเขาประชุมโดยไมตองออกเสียง

ลงคะแนนอีก 

• สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูถือหุนไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะตองออก

เสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจงขางตน ท้ังน้ี ไมอนุญาตใหมีการแบงแยกจํานวนหุนเพ่ือแยก

เสียงลงคะแนนได ยกเวนกรณีของผูรับฝากหลักทรัพย (Custodian) 

5. กรณีท่ีมีผลทําใหการลงคะแนนเสียงมีผลเปนโมฆะหรือเรียกวาบัตรเสีย มีดังน้ี 

• บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 

• ผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน  

• บัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบ

ฉันทะเปนคัสโตเดียนท่ีสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปน “เห็นดวย”  

“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” มากนอยเพียงใดในแตละความเห็นก็ได 

• บัตรลงคะแนนชํารุดจนไมสามารถวินิจฉัยไดวา ผูลงคะแนนมีความประสงคลงคะแนนเชนใด 

6. เมื่อจบการพิจารณาแตละวาระ ประธานจะขอใหรวบรวมคะแนนเสียงพรอมแจงและสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

• กรณีท่ีสามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเสร็จสิ้นในวาระน้ัน ประธานจะแจงและสรุปผลการ

ลงคะแนนเสียงของวาระน้ันทันที 

• กรณีท่ีการรวบรวมคะแนนเสียงตองใชเวลานาน ประธาน จะขอใหพิจารณาวาระถัดไป โดย

จะแจงและสรุปผลของมติท่ีประชุมผูถือหุนในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนน

เสียง 

• ผลคะแนนเสียงท่ีนับได จะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมดวย

ตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขาประชุมลาสุดใน

วาระน้ันๆ 

• หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใด ประสงคออกจากท่ีประชุมกอนปดประชุมและ

ประสงคออกคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ สามารถสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือช่ือ ใหกับ

เจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพ่ือทางบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนของทาน

ให 

ท้ังน้ี จํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากันได เน่ืองจากอาจมีผูถือหุนบางทานเขามาประชุม

เพ่ิมเติมหรือกลับกอน 
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7. บริษัทจะแจงมติท่ีประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น.  

ของวันทําการถัดไป พรอมเผยแพรรายงานการประชุมพรอมท้ังระบุคะแนนเสียงในแตละวาระผานเว็บไซตของบริษัทภายใน 

14 วัน เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

ท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนนเสียง 

ประธาน จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันท่ีมีมติใหการรับรองน้ัน 

ในป 2562 ท่ีผานมา บริษัทไดมีการจัดฝกอบรมเพ่ือใหกับพนักงานใหมรวมถึงพนักงานปจจุบันทุกคน

ครบถวนเปนสัดสวนรอยละ 100 รวมถึงบุคคลภายนอกผูท่ีเขามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เชน ผูรับเหมา เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือให

พนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบถึงขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนโยบายการตอตานทุจริตของบริษัท บทลงโทษ  

และแนวทางในการปฏิบัติอยางถูกตองตอไป 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวของ โดยขอใหแจง

ช่ือ-นามสกุล และสถานะ กอนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอคิดเห็น โดยในวาระน้ีไมมีผูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบการดําเนินการจัดการฝกอบรมแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริตของบริษัท ประจําป 2562 ตามรายละเอียดท่ีไดรายงานขางตน 

จากน้ัน ประธานไดกลาวแนะนําประธานเจาหนาท่ีบริหารทานใหม ไดแก นายคนิสร สุคนธมาน  

ซึ่งเริ่มดํารงตําแหนงในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมา พรอมกลาวถึงประวัติการศึกษา การทํางาน 

และประสบการณ โดยสังเขป พรอมกลาวตอนรับและเรียนเชิญกลาวแนะนําตัวตอผูถือหุน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม  เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานกลาวตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562  

และเชิญให นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ไดมอบหมายให นางสิริมา ฟาซา ผูจัดการท่ัวไป ฝายบัญชี เปนผูรายงานตอท่ีประชุม 

โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

เหตุการณสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานป 2562 

การแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2562 สงผลดีตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ สวนของผูถือหุน

เพ่ิมข้ึนจํานวน 7,540 ลานบาท จากเดิมท่ีติดลบอยู 2,577 ลานบาท ทําใหมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 4,963 ลานบาท  

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีหน้ีสินลดลงประมาณ 10,021 ลานบาท จากท่ีมีอยูจํานวน 17,518 ลานบาท 

ซึ่งในป 2562 มีหน้ีสินรวมเปนจํานวน 7,497 ลานบาท รวมไปถึงอัตราสวนของเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของผูถือหุนซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทมีรายไดรวมในป 2562 จํานวน 12,541 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 8,509 ลานบาท จากประมาณ 4,032 

ลานบาท เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 สาเหตุหลักเน่ืองจากในป 2561 บริษัทรับจางผลิตไมไดผลิตเพ่ือจําหนาย 

บริษัทมีผลขาดทุนข้ันตนจํานวน 1,157 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนจํานวน 359 ลานบาท จากจํานวน 798 ลานบาท 

ภายหลังจากการแปลงหน้ีเปนทุน ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,345 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 5,155 ลานบาท จากเดิม 

ขาดทุนจํานวน 1,810 ลานบาท และมีผลกําไรกอนหักคาใชจายดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)  

โดยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 720 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 649 ลานบาท จากเดิม 71 ลานบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิต และปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน โดยมีการ

ผลิตท้ังปจํานวน 293,513 ตัน และปริมาณการขาย 259,976 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 25,000 ตันตอเดือน ในสวนของราคา

ขายจํานวนลดลงจากราคา 19,907 บาทตอตัน มาอยูท่ีราคา 17,287 บาทตอตัน ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทรับจางผลิต 

จึงไมมีตนทุนขายเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับป 2562 จึงมตีนทุนขายจํานวน 21,699 บาทตอตัน  

ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 บริษัทยังมีการใหบริการอยูในปริมาณท่ีไมมากนัก สวนใหญเปนรายได

ท่ีมาจากการขาย โดยในป 2561 รายไดจํานวน 3,927 ลานบาท เปนรายไดท่ีมาจากการรับจางผลิตท้ังสิ้น บริษัทมีรายไดสวน

จากการขายและใหบริการเปนจํานวน 4,768 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 841 ลานบาท เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 โดยใน

ป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรับจางผลิตเพียงอยางเดียว ท้ังน้ี บริษัทมีรายไดอ่ืนจํานวน 7,772 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

7,667 ลานบาท จาก 105 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากกําไรการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัทจํานวน 5,506 ลานบาท  

และกําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 1,130 ลานบาท เปนรายการพิเศษ 

ในสวนของคาใชจายรวมจํานวน 9,196 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 3,353 ลานบาท จาก 5,842 ลานบาท  

ซึ่งคาใชจายรวมประกอบดวย ตนทุนและใหบริการ คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอ่ืน และตนทุน

ทางการเงิน โดยมีผลมาจากในป 2562 บริษัทกลับมาผลิตเพ่ือจําหนายเอง จากเดิมท่ีบริษัทใหบริการรับจางผลิตเพียงอยางเดียว 

ในป 2561 รวมท้ังคาใชจายอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,714 ลานบาท มีสาเหตุหลักเน่ืองจากขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวน 

946 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 898 ลานบาท ซึ่งเปนรายการพิเศษ 

บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,345 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 5,155 ลานบาท จากเดิมท่ีขาดทุนจํานวน 

1,810 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษขางตน บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิ 2,225 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย

และราคาขายท่ีต่ําเน่ืองจากบริษัทท่ีตองการแขงขันกับสินคานําเขา และตนทุนคงท่ีในชวงหยุดผลิตช่ัวคราวในเดือนกุมภาพันธ

ถึงเดือนเมษายน 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,712 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

668 ลานบาท จาก 1,044 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากสินคาคงเหลือจากการกลับมาผลิตสินคาเพื่อจําหนายเอง สําหรับ

สินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 10,748 ลานบาท ลดลง 3,149 ลานบาท จาก 13,897 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการ

ลดลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,568 ลานบาท และการขายสินทรัพยระหวางกอสรางและคาเสื่อมราคา 1,735 ลานบาท 

  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 
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หน้ีสิน 

บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 5,179 ลานบาท ลดลงจํานวน 11,130 ลานบาท จากจํานวน 16,309 ลานบาท 

เกิดจากกําไรจากการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัท และหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 2,318 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,109 ลานบาท 

จาก 1,209 ลานบาท เน่ืองจากมีเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐเพ่ิมข้ึน 

สวนของผูถือหุน 

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 4,963 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

7,540 ลานบาท จากติดลบ 2,577 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากกําไรการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัท 

งบกระแสเงินสด 

ประกอบดวย 3 กิจกรรมทางการเงิน ซึ่งมียอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 จํานวน 57 ลานบาท  

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 รายละเอียดรายการท่ีเกิดระหวางป มีดังน้ี 

• บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 951 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,034 ลานบาท จากเดิม

ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 83 ลานบาท  

• บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,778 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,813 ลาน

บาท จากเดิมใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 35 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 

1,800 ลานบาท 

• บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 844 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 841 ลานบาท 

จากจํานวน 2 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากการชําระคืนเงินกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 1,894 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงิน 106 ลานบาท จายตนทุนทางการเงิน 177 ลานบาท (ประกอบดวยดอกเบ้ียท่ีจายใหบริษัทในเครือจํานวน  

22 ลานบาท Link Capital จํานวน 157 ลานบาท และอ่ืนๆ จํานวน 5 ลานบาท) หักกลบกับการรับเงินกูยืมจากบุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวนประมาณ 1,394 ลานบาท ซึ่งปรากฏในกิจกรรมจัดหาเงิน ท้ังน้ี บริษัทมีเงินสดสุทธิ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 40 ลานบาท 

อัตราสวนทางการเงิน 

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบจากปกอนจาก 0.06 เทา เปน 0.33 เทา ในขณะท่ีอัตรากําไร

สุทธิรอยละ 74 ซึ่งดีข้ึนจากเดิมท่ีติดลบในอัตรารอยละ 46 รวมท้ังอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของจํานวนรอยละ 67 

สําหรับผลกําไรกอนหักคาใชจายดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) ขาดทุนจาก

การดําเนินงานจํานวนรอยละ 16 ลดลงจากป 2561 ท่ีรอยละ 127 และมีอัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินจํานวนรอยละ 24 

เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ท่ีติดลบรอยละ 12 ท้ังน้ี ภาพรวมท้ังหมดของอัตราสวนทางการเงินดีข้ึนหลังจากการแปลงหน้ีเปนทุนของ

บริษัท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 

เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีรายไดรวม 24,117 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 

6,224 ลานบาท จากจํานวน 30,341 ลานบาท ซึ่งมีผลขาดทุนข้ันตนจํานวน 1,861 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,632 

ลานบาท จากจํานวน 230 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,457 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 3,816 ลานบาท จาก

เดิมขาดทุน จํานวน 2,358 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากกําไรการแปลงหน้ีเปนทุนของบริษัท  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

โดยภาพรวมเมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียน และไมหมุนเวียนลดลง 

รวมสินทรัพยเปนจํานวน 26,400 ลานบาท ลดลงจํานวน 4,232 ลานบาท จากจํานวน 30,632 ลานบาท หน้ีสินหมุนเวียน

จํานวน 5,744 ลานบาท ลดลงจํานวน 13,408 ลานบาท จากจํานวน 19,152 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากกําไรการแปลง

หน้ีเปนทุนของบริษัท สําหรับสวนของผูถือหุนจํานวน 17,182 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 7,081 ลานบาท จากจํานวน 10,101 

ลานบาท ทําใหหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวมเปนจํานวน 26,400 ลานบาท ลดลงจํานวน 4,232 ลานบาท จากจํานวน 

30,632 ลานบาท 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องพิจารณา

ในวาระน้ี โดยขอใหแจงช่ือ-นามสกุล และสถานะกอนท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระน้ี มีผูแสดงความ

คิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน กลาวถึงรายงานผลประกอบการตามท่ีไดรับรายงานขางตน หาก

พิจารณาตามรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตดานขอมูลอ่ืน ซึ่งระบุวา “ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ความเห็นของ

ขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอ่ืน 

โดยขอมูลอ่ืนหมายถึง ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัทแตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ี

แสดงอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวาจะถูกเตรียมใหขาพเจาหลังจากวันท่ีรายงานของผูสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผูบริหาร

และผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุม

ภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ การตรวจสอบบัญชีของขาพเจาจะไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการบัญชีจะสามารถพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจ

เกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการบัญชี ขาพเจาไดใชดุลพินิจและการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผูประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญซึง่เปนผลมาจากการทุจรติจะสงูกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรง

ตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ขาพเจาขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ

หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยยะสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงาน

ตอเน่ืองหรือไม”  

จากท่ีไดกลาวมาเปนขอสังเกตจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นอกจาก

ขอสังเกตของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ยังพบวามีรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระเก่ียวกับการขอผอนผันการทํา

คําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถือหุน (whitewash) ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

โดยในเอกสารดังกลาวปรากฏผังโครงสรางองคกรซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทถูกครอบงํากิจการโดยผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัท

ท่ีปรึกษาซึ่งบริษัทจางมาโดยการแนะนําจากผูถือหุนรายใหญ บริษัทท่ีปรึกษาท่ี SSG ผูถือหุนรายใหญวาจางมาไดแก Synergy 

ท่ีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงขางตนจะมีความไมเหมาะสม หากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและ

โครงสรางองคกรของบริษัทดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะและกรอบการทํางานท่ีเปนประโยชนสูงสุดเพ่ือสงเสริม

การดําเนินงานของบริษัทและเปนไปตามขอกําหนดของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม และกฏเกณฑระเบียบ
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ขอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ นอกจากน้ี ผูขอผอนผัน (SSG) ขอผอนผัน กลาวคือ ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมด

ของกิจการ (tender offer) หลังจากการแปลงหน้ีเปนทุนแลว SSG ไดเปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดยถือหุนในอัตรารอยละ 

49.99 ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยตองทํา tender offer แต SSG ไดดําเนินการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยฯ  

นอกจากน้ี ผูขอผอนผัน (SSG) ยังสนับสนุน Synergy ในการใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรท่ีมีความรู

ความเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาบริษัทในอนาคต หน่ึงในตัวแทนท่ีผูขอผอนผันเสนอช่ือ

เขามาเปนกรรมการบริษัท คือ นายสุดีร มาเหชวารี ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ Synergy Strategic Management DMCC  

ท่ีบริษัทวาจางใหเปนท่ีปรึกษาของบริษัทโดยการเสนอของผูถือหุนใหญ อีกท้ัง ยังไดมีการเสนอแตงตั้ง นายอัมเรนดรา  

พราสาด ชาวดรี (Mr. Amrenda Prasad Choudhary) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

(conflict of interest) นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลววา Synergy สงบุคลากรผูเช่ียวชาญดังกลาว  

ทําหนาท่ีชวยเหลือผูบริหารของบริษัทเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดําเนินการทางการเงินของบริษัท จี สตีล 

จํากัด (มหาชน) ตอไป ซึ่งไมใชของ SSG เน่ืองจากตัวเลขผลประกอบการไมไดแสดงใหเห็นวา บริษัทจะไดผลประโยชน 

จากการกระทําครั้งน้ี โดยผังโครงสรางองคกรประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาท่ีฝายการตลาด 

ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ เปนบุคลากรจาก Synergy และ SSG ท้ังสิ้น ถือไดวาเปนการครอบงํากิจการ 

ควบคุมหนาท่ีท่ีสําคัญท้ังหมดของบริษัท ซึ่งจะนําไปถึงการรั่วไหลของผลประโยชนทับซอน ทําใหบริษัทเสียผลประโยชน  

โดยผลประโยชนอาจจะตกไปสูบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งไมเปนไปตามหลักการดูแลกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และประกาศเก่ียวกับการเขา

ถือหลักทรัพยและการครอบงํากิจการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) และสํานักงาน ก.ล.ต.  

จากน้ัน นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน แจงความประสงคขอให นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ี

บริหารดานบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามในกรณีตั้งแตระยะเวลาในการแปลงหน้ีเปนทุนและ SSG เปนผูถือหุนรายใหญ 

โดยไมมีการทํา tender offer รวมท้ังไดแตงตั้ง Synergy เปนท่ีปรึกษาของบริษัทวา SSG และ Synergy มีความสัมพันธกัน 

หรือไมอยางไร ไมวาจะในดานของการถือหุนหรือการทําธุรกิจดวยกันก็ตาม เน่ืองจากหลังการแปลงหน้ีเปนทุนเรียบรอยแลวน้ัน 

บริษัทยังไดวงเงินเครดิตจํานวนหน่ึง แตยังมีการฟองบังคับใหบริษัทชําระหน้ี ตนจึงขอสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นดังตอไปน้ี 

• การท่ี SSG เขามาเปนผูถือหุนใหญจากการแปลงหน้ีเปนทุนในอัตรารอยละ 49.99 ซึ่งตาม 

ท่ีเจาหนาท่ีไดรายงานวา SSG ไดวาจาง Synergy มาเปนท่ีปรึกษาของบริษัท จึงขอใหตอบขอ

ซักถามวา SSG และ Synergy มีความสัมพันธกันอยางไร 

• จากรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระระบุวา นายสุดีร มาเหชาวารี เปนผูถือหุนรายใหญของ 

Synergy ขอมูลดังกลาวเปนตามน้ีหรือไม 

• การท่ี SSG เขามาแปลงหน้ีเปนทุนโดยการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ

กิจการ (whitewash) โดยไมตองทํา tender offer กลาวคือ ไมตองรับซื้อหุนจากประชาชน

ท้ังหมดโดยการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ การบริหารงานโดยคณะทํางานของ 

Synergy ซึ่งแตงตั้งโดย SSG ดําเนินการดวยความผิดพลาด เน่ืองจากการใหเงินกูแกบริษัทและ 

มีการแจงผิดนัดชําระหน้ีเงินกูถือเสมือนวาเมื่อผิดนัดชําระหน้ีจะตองมีการชําระคาปรับ ซึ่งทําให

จํานวนหน้ี ดอกเบ้ีย คาปรับ ตองเพ่ิมข้ึนตาม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวท้ังหมดผาน Synergy  

และ SSG จึงมีความประสงคขอใหชวยช้ีแจงสาเหตุท่ีดําเนินการเชนน้ี การกระทําดังกลาวทําให

บริษัทตองตกเปนจําเลยในการท่ีจะถูกเจาหน้ีฟองรองท่ีเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งไมเคย
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พบเหตุการณเชนน้ีมากอนท่ีเจาหน้ีและผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเดียวกันหรือรายเดียวกันฟอง

ลูกหน้ีท่ีเปนบริษัทท่ีตนถือหุนอยู 

• สืบเน่ืองจากการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (GJS) ซึ่งท้ังบริษัท

และ GJS ตางมีเจาหน้ีรายเดียวกัน คือ Link Capital การเพ่ิมทุนของ GJS จํานวน 1,500 ลานบาท 

ไดชําระคืนเงินกูใหแก Link Capital จํานวน 900 ลานบาท พิจารณาแลวเห็นวามีผลประโยชนทับ

ซอน ซึ่งประเด็นดังกลาวน้ี นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ไดแจงตอท่ีประชุมของ GJS วานําเงินไปชําระคืน

เงินกูใหแก Link Capital มิไดนําไปเพ่ิมกําลังการผลิต ซึ่งเงิน 900 ลานบาท ประกอบดวยเงินตน 

600 ลานบาท และดอกเบ้ีย 300 ลานบาท ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป จึงขอเรียนถามอัตรา

ดอกเบ้ียท่ี Link Capital คิดตอบริษัท 

นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงตอผูถือหุน ดังน้ี  

• บริษัท SSG มีผูถือหุน จํานวน 3 ราย ไดแก Mr. Ching Him Wong, Mr. Shyam Maheshwari  

และ Mr. Andreas Rizal Vourloumis ซึ่งผูถือหุนท้ัง 3 รายดังกลาว ไมมีความสัมพันธกับ Synergy 

และไมไดถือหุนใน Synergy 

• นายสุดีร มาเหชาวารี เปนผูถือหุนใหญของ Synergy 

• บริษัทเปนลูกหน้ีของ Link Capital ซึ่งตามสัญญาเงินกูจะมีเง่ือนไขตางๆ ท่ีระบุไว เมื่อบริษัทผิดนัด

ชําระหน้ีเงินกูดังกลาว บริษัทจึงไดรับจดหมายแจงการผิดนัดชําระหน้ีจาก Link Capital 

• Link Capital คิดดอกเบ้ียกับบริษัทในอัตรารอยละ 12 ตอป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับท่ีคิดกับ GJS 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ แจงตอท่ีประชุมวา การดําเนินการดังกลาว อาจทําใหนําไปสูการเพ่ิมทุนและ

แปลงหน้ีเปนทุน โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผูถือหุนไดแสดงความช่ืนชมตอ SSG เสมอมาเพราะไดเขามาใหความชวยเหลือ

แกบริษัท แตจากขอมูลท้ังหมดจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และจากคําช้ีแจงจากนายราจีฟ ชวาเว๊ิด สะทอนใหเห็นวาไมเปน

เชนน้ัน แตอาจเปนการแสวงหาประโยชนจากบริษัท เน่ืองจากเปนผูถือหุนใหญถือหุนในอัตรารอยละ 49.9 ซึ่งสามารถแตงตั้ง

กรรมการไดเกินกวาก่ึงหน่ึงตามโครงสรางท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานเรียนแจงตอผูถือหุนเพ่ิมเติมวา เมื่อผูถือหุนมีการกลาวถึง Link Capital ประธานจึงมอบหมายให 

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็กสัน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลาวอธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็คสัน อธิบายตอท่ีประชุมวา ตนขอเสริมจากขอเท็จจริงท่ีผูถือหุนทราบอยูแลว

วา Link Capital เปนเจาหน้ีของบริษัท เมื่อมีการกูยืมเงินระหวางกันตามสัญญาเงินกู หากมีการผิดนัดชําระหน้ีเกิดข้ึน 

และบริษัทไดรับจดหมายแจงผิดนัดชําระหน้ี เจาหน้ีจะตองดําเนินการเจรจากับลูกหน้ี โดยคาดวาขณะน้ีบริษัทและ  

Link Capital อยูระหวางการเจรจากัน 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมวา ณ ขณะน้ีเจาหน้ียังไมไดบังคับใหบริษัทชําระหน้ี 

และใหชําระคาปรับใชหรือไม จึงขอเรียนขอความกรุณาให Link Capital ลดดอกเบ้ียลงในอัตรารอยละ 3 เน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 12 น้ันสูงเกินไป ประกอบกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกมีแนวโนมลดลงท้ังระบบ 

นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็คสัน รับทราบและแจงวา อยูระหวางการดําเนินการเจรจา 

ประธานแจงตอผูถือหุนวา ฝายบริหารจะรับเรื่องดังกลาวน้ีไวเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ แจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับขอสังเกตมาจากท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งจากรายงาน

แจงวา SSG ถือหุนในอัตรารอยละ 49.99 และไดรับยกเวนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (Tender Offer) 

แตสามารถแตงตั้งคณะกรรมการไดเกินก่ึงหน่ึง รวมท้ังในโครงสรางองคกรปรากฏวา ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ควบคุมดูแลโดย SSG และ Synergy ท้ังหมด ผูตรวจสอบบัญชีจึงมีความเห็นวาอาจเกิดความเสี่ยง

ดานผลประโยชนทับซอน หากการบริหารจัดการไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งกําหนดโดย

สํานักงาน ก.ล.ต. อันไดมีการยกประเดน็ดังกลาวน้ีแจงตอผูบรหิาร คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร

จะพิจารณาการทํารายการระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหาร 

ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต อยางมีเหตุผลและมีอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี และควรมีการเปดเผยขอมูลครบถวน

โดยยึดผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ รวมท้ังยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและเหมาะสมของการ 

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงน้ัน กรณีผลประโยชนทับซอนซึ่งผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นวา “ขาพเจาไมใหความเช่ือมั่นตอขอมูล

อ่ืนท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด” จึงขอใหพิจารณาการบริหารงานดวย

ความรอบคอบ และสอบถามเพ่ิมเติมวาบริษัทไดมีการสงเรื่องไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. แลวหรือไม หาก Synergy ไมสามารถ

ปฏิบัติงานใหมีความคืบหนาตามแผนการพัฒนาท่ีผูขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ (SSG) คาดหวังไวได ผูขอผอน

ผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ อาจตองเสนอใหบริษัทปรับปรุงเง่ือนไขการวาจางหรือยกเลิกสัญญาวาจาง Synergy  

ท้ังน้ี หวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการ ณ ขณะน้ี โดยผูถือหุนรายใหญท่ีสุด และบริษัทท่ีปรึกษา จะไมกอใหเกิดภาระตอ 

ผูถือหุนท่ีตองเพ่ิมทุน หรือตองแปลงหน้ีเปนทุนอีก และคาดวา SSG และ Synergy จะชวยกอบกูสถานการณของบริษัท 

เพ่ือประโยชนของผูถือหุนรายยอยท่ีเปนคนไทย 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน และตัวแทนจากชมรมผูถือหุนไทย แสดงความเห็นกรณีความกังวลตอวาระ

การเลือกตั้งกรรมการ โดยขอเรียกรองเรื่องธรรมาภิบาลในตลาดทุน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตองดําเนินการในสวนน้ี โดยตองดูแลใหผูถือหุนทุกทานไดใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน เพราะตลาดหลักทรัพยฯ มุงเนนเรื่อง 

ธรรมาภิบาลท่ีผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันไมวารายใหญหรือรายยอย และขอบันทึกทุกถอยคําท่ีนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ  

ไดกลาวในท่ีประชุมผู ถือหุนน้ี เ พ่ือรายงานไปยังผู ถือหุนของบริษัททุกทานเน่ืองจากสวนใหญไมไดเขารวมประชุม 

และนําสงใหแกผูถือหุนรายยอยทุกทานเพ่ือประกอบการพิจารณา พรอมเนนย้ําเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีเปนสิ่งจําเปน

สําหรับตลาดทุน โดยไมตองการเห็นการครอบงํากิจการแบบกลุมโดยปรปกษ และเพ่ือการปกปองทรัพยสินท่ีเปนทุนของชาติ 

และดํารงความยุติธรรมตามหลักการธรรมาภิบาล 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน อภิปรายเพ่ือใหประเด็นเก่ียวกับความสงสัยของผูถือหุนหรือท่ีประชุมน้ี

เก่ียวกับการบรหิารงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมามีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงขอสอบถามผูสอบบัญชี ดังน้ี 

• ผูสอบบัญชีมคีวามเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยสมบูรณหรือไม และ 

• ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูสอบบัญชี ไดพบกรณีการทุจริต หรือการกระทําผิดกฎหมายในการ

บริหารงานของบริษัทหรือไม 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ช้ีแจงตอประเด็นท่ีผูถือหุน

สอบถามดังน้ี 

• ผูสอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีออกโดยสภาวิชาชีพและมาตรฐานของ

สากลดวยความสุจริต ซื่อสัตย มีความเห็นเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัดมาตลอด 

พรอมยืนยันวาการดําเนินงานทางบัญชีทุกครั้งตองมีการยืนยันตอบริษัท โดยการแถลงตอท่ีประชุม
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ของคณะกรรมการตรวจสอบในทุกครั้งท่ีมีการนําเสนอขอมูลในการประชุมถึงความเปนความอิสระ

ไมมีขอผูกพันหรือวามีผลประโยชนรวมอยูกับผูบริหารหรือกรรมการบริษัท และขอใหเช่ือมั่น 

ในความเปนคนไทยท่ีทํางานสอบบัญชีดวยความเปนอิสระและมีจรรยาบรรณสูง 

สําหรับขอสอบถามเก่ียวการตรวจสอบแลวพบวามีขอทุจริตหรือไมน้ัน กระบวนการตรวจสอบของ

ผูสอบบัญชีมิไดเปนการคนหาการทุจริต แตกระบวนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีคือการแสดง

ความเห็นตองบการเงินวาเปนไปตามมาตรฐานบัญชีหรือไม หลายสิ่งท่ีไดดําเนินการจะตอง

เสนอแนะใหกับกรรมการถึงสวนท่ียังเปนขอบกพรองเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเปนหนาท่ีของ

ผูสอบบัญชีตามกระบวนการทํางานของผูสอบบัญชีอิสระ สิ่งหน่ึงท่ีผูสอบบัญชีใชความระมัดระวัง

อยางมาก คอื กรณีการกลาวของผูถือหุนในท่ีประชุมผูถือหุนในหลายครั้งท่ีผานมา ตั้งแตการปรับ

โครงสรางหน้ี การเพ่ิมทุน ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับมอบหมายใหพิจารณาเรื่องผลประโยชนทับซอน 

และความไมโปรงใสอันมิใชหนาท่ีโดยตรงของผูสอบบัญชี แตผูสอบบัญชีนอมรับคําแนะนําหรือ 

คํารองขอจากผู ถือหุนท้ังหลาย ดังน้ัน หลังจากท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและมีขอสังเกต 

ตอประโยชนทับซอนตามท่ีไดแจงเปนหนังสอืในการปฏิบัตหินาท่ีรอบสดุทายของปตั้งแตในป 2562 

เปนตนมา ผูสอบบัญชีไดนําขอสังเกตสิ่งเหลาน้ันโดยจัดทําเปนบันทึกแสดงความเห็นในหลายเรื่อง

ท่ีอาจจะเกิดความไมดีตอระบบควบคุมภายใน ผูสอบบัญชีไดทําหนังสือฉบับน้ีนําสงใหแก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางรอบคอบตอ 

การทํางานโดยประสานกับผูบริหารบริษัทเพ่ือตรวจสอบสิ่งเหลาน้ี จึงเช่ือมั่นไดวาการทํางานของ

ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระอยางแนนอน 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน สอบถามตอวา ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีไดพบการทุจริต หรือการกระทํา 

ท่ีผิดกฎหมาย ผูสอบบัญชีก็จะไมรายงานใชหรือไม 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ช้ีแจงตอประเด็นท่ีผูถือหุน

สอบถามวา หนาท่ีของผูสอบบัญชี คือ การตรวจสอบงบการเงิน โดยพิจารณาถึงความถูกตองตามขอมูลท่ีเปนไปตามกฎหมาย

ดวยหลักฐานและวัตถุประสงคของการตรวจสอบ มิไดเนนเรื่องการจับผิดในเรื่องผิดกฎหมาย ดังน้ัน ความรับผิดตางๆ  

จะข้ึนอยูกับหนาท่ี ผูสอบบัญชีตองรายงานขอสงสัยใหกรรมการตรวจสอบทราบ ท้ังน้ี คําวา “ทุจริต” ในทางกฎหมายอาญา

ตองมีหลักฐานท่ีชัดเจนจึงจะสามารถกลาวหาบุคคลน้ันได ถามิฉะน้ันผูสอบบัญชีจะเปนคนท่ีกระทําผิดเสียเอง 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมตอวา ตามรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งมีขอความ 

ไมชัดเจนน้ัน แสดงวาการบริหารงานของบริษัทเปนการบริหารงานท่ีทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ช้ีแจงตอประเด็นท่ีผูถือหุน

สอบถามวา ผูสอบบัญชีไมสามารถตอบขอซักถามเก่ียวกับกรณีรายงานของผูสอบบัญชีสามารถแสดงใหเห็นวาการบริหารงาน

ท่ีทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม เน่ืองจากไมไดพบหลักฐานประจักษ การดําเนินการท่ีสามารถทําได คือ การจัดทําหนังสือเปน

ขอสนเทศเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือไปสอบสวน ซึ่งเรื่องน้ีเปนหนาท่ี 

นายสุวัฒน พฤกเสถียร ผูถือหุน สรุปเพ่ิมเติมจากขอสอบถามขางตนวา ตามกฎหมายใหสันนิษฐาน 

ไวกอนวาบุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต หากไมมีหลักฐานพิสูจนไดวาผูใดทําการโดยทุจริต จึงไมควรกลาวหาตอ 

ท่ีสาธารณะวาไมสุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน และเพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปดวยความราบรื่นและรวบรัด 

ประธานไมควรใหมีการอภิปรายกลาวหากันโดยไมมีหลักฐาน ซึ่งไมมีเน้ือหาสาระ ไมมีประโยชน และทําใหการประชุมยืดเยื้อ

โดยไมจาํเปน 
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นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุน แจงตอท่ีประชุมวา อัตราดอกเบ้ียเงินกูในตลาดโลกอยูท่ีอัตรารอยละ 0.65  

ตนจึงขอขอเรียนสอบถามผาน นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ถึงเหตุผลท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีบริษัทกูเงินจาก Link Capital ในอัตรา 

รอยละ 12 จากเงินกู ซึ่งคํานวนไดประมาณ 120 ลานบาท 

ประธานไดกลาวตอผูถือหุนวา บริษัทจะขอรับประเด็นเรื่องดอกเบ้ียไวเพ่ือไปดําเนินการตอ หากได 

ความคืบหนาเพียงใดจะเรียนตอผูถือหุนเพ่ือทราบตอไป 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธาน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ท่ีประชุมรับทราบในวาระรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในวาระถัดไป 

มติท่ีประชุม  เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธาน ไดแจงตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว โดยมีรายละเอียดตามท่ีนายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ี

บริหารดานบัญชีและการเงิน และนางสิริมา ฟาซา ผูจัดการท่ัวไป ฝายบัญชี ไดนําเสนอไปในวาระกอนหนา สําหรับ

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี 

บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

สินทรัพยรวม 26,400,456,057 บาท 

หน้ีสินรวม 9,218,535,947 บาท 

สวนของผูถือหุน 17,181,920,110 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน งบการเงินรวม 

รายไดรวม 24,116,865,930 บาท 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,457,311,198 บาท 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน 0.31 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 26,400 ลานบาท ลดลง 4,232 ลานบาท เมื่อเทียบกับ  

ณ สิ้นป 2561 หน้ีสินรวมท้ังสิ้น จํานวน 9,219 ลานบาท ลดลง 11,313 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 สวนของ 

ผูถือหุนรวมท้ังสิ้น 17,182 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7,081 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น ณ สิ้นป 2561 และบริษัทมีขาดทุนสะสม

จํานวน 22,253 ลานบาท 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 24,117 ลานบาท รายไดรวมลดลง จํานวน 6,224 ลานบาท 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงเดียวกันของป 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,457 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 

0.31 บาท 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องพิจารณา

ในวาระน้ี โดยขอใหแจงช่ือ-นามสกุล และสถานะกอนท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระน้ี มีผูแสดงความ

คิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน สอบถามถึง จํานวนเงินสดคงเหลือและประเด็นท่ีวามีกระแสเงินสด

ของบริษัท และเงินสดคงเหลือน้ันเปนจํานวนเงินสวนเดียวกันกับของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) หรือไม ท้ังน้ี นายศักดิ์ชัย 

สกุลศรีมนตรี ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับหน้ีระยะสั้นและหน้ืระยะยาวอีกวาหน้ีประเภทใดมีจํานวนมากกวากัน และบริษัทมี

ภาระตองจายหน้ีท้ังสองประเภทเปนเงินจํานวนประมาณเทาใด 

นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงตอผูถือหุนวา สําหรับเงินสด 

ท่ีมีอยูประมาณ 350 ลานบาท ซึ่งเปนเงินคนละจํานวนกันกับเงินของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

ท้ังน้ี นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน สอบถามเรื่องกําลังการผลิตของเครื่องจักรวายังดําเนินการ 

ตามสายการผลิตและมีการควบคุมการผลิตหรือไม อยางไร เน่ืองจากเปนการผลิตแบบรับจางผลิต 

นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ช้ีแจงตอผูถือหุนวา บริษัทมีกําลังการผลิตสูงสุดอยูท่ี 125,000 ตันตอเดือน เน่ืองจาก

ความตองการของตลาดลดลงในชวง 2 ถึง 3 เดือนน้ี กําลังการผลิตของบริษัท ณ ปจจุบันจึงอยูท่ี 50,000 ตันตอเดือน 

เมื่อปรากฏวา ไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณ 

ผูถือหุนสําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 

2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชี

รับอนุญาต ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,509,083,025 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9441 

ไมเห็นดวย 13,100,020 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0557 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มเปดประชุม

จํานวน 2,325,101 หุน คิดเปน 2,325,101 เสียง ทําใหในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมดจํานวน 23,522,233,045 เสียง  
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 46. กําหนดวา ในกรณีท่ีบริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล โดยจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงิน

ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องพิจารณา

ในวาระน้ี โดยขอใหแจงช่ือ-นามสกุล และสถานะกอนท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระน้ีไมมีผูแสดงความ

คิดเห็น หรือสอบถาม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการ 

งดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ  

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 23,509,128,845 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9443 

ไมเห็นดวย 13,054,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0555 

งดออกเสียง 50,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มประชุมทําให

ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 

23,522,233,045 เสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธาน ไดมอบหมายให ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กลาวตอท่ีประชุมวาตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดให ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง

อยางนอย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวน  

1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

จํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 15/29 



ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

1. ดร. ชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวสุนทรียา  วงศศิริกุล กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

และบรหิารความเสี่ยง 

3. นางสาวกรรณิการ  ยมจินดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม

และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 ในชวงระหวางวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทและ

ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท 

เพ่ือเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและสงเสริมใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น

และลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ จึงไดเรียนเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานออกจากท่ีประชุม

เปนการช่ัวคราวจนกวาการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีจะแลวเสร็จ 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุนไดถามประธานกรรมการวา เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนทรียา 

วงศศิริกุล ไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทโดยใหการลาออกมีผลในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ใชหรือไม  

พรอมยืนยันวา คําถามดังกลาวเก่ียวของกับวาระน้ี เน่ืองจากการยื่นหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ถึงบริษัท

น้ัน สงผลใหความเปนกรรมการสิ้นสุดลงตามท่ีนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ไดแสดงเจตนาตามหนังสือลาออก ดังน้ัน การท่ี

บริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมโดยไมไดแจงสถานะท่ีถูกตองของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล โดยมีรายช่ือของนางสาวสุนทรียา  

วงศศิริกุล เปนหน่ึงในกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและถูกเสนอกลับเขารับตําแหนงกรรมการของบรษัิทตอไปอีกวาระ

หน่ึงน้ัน ถือเปนการออกหนังสือเชิญประชุมโดยมิชอบ โดยตนเห็นวาเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถตอบวาประธานกรรมการไดรับ

หนังสือลาออกฉบับดังกลาวหรือไม 

ประธานกรรมการแจงวาคําถามดังกลาวไมเก่ียวของกับวาระการออกเสียงพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ดังน้ัน ประธานกรรมการขอไมตอบคําถามท่ีไมเก่ียวของกับวาระน้ี 

ประธานกรรมการขอใหฝายกฎหมายเปนผูช้ีแจง 

นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ เลขานุการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแล 

และกฎหมายไดสอบถามตอนายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน เก่ียวกับวันท่ีในหนังสือลาออก 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน อานขอความจาก สําเนาหนังสือลาออก ฉบับลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

เรื่องลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท “เรียน ประธานกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ดวยหนังสือน้ี ขาพเจา 

นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เน่ืองจากมีเหตุจําเปน

อ่ืนอันมิอาจกาวลวงได โดยใหการลาออกมีผลในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ  

เหนือบริษัท สําหรับคาตอบแทนอันเกิดจากการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ขอแสดงความนับถือ ลงช่ือ นางสาวสุนทรียา 

วงศศิริกุล กรรมการ” และอภิปรายตอไปวา ตามกฎหมายหากหนังสือฉบับน้ีไดนําสงถึงประธานกรรมการ นางสาวสุนทรียา 

วงศศิริกุล ตองพนจากการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยไมมีฐานะกรรมการจนถึงวันท่ีประชุมผูถือหุน นายสุวัฒน พฤกษเสถียร 

ขอทักทวงวาการออกหนังสือเรียกประชุมในวาระน้ีเปนการเรียกประชุมท่ีไมชอบและไมประสงคลงคะแนนในวาระน้ี 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมาย ในระหวางรอความเห็นของ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดดําเนินการประชุมตอโดยรายงานวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงดําเนินการตาม

กระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 16/29 
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ความเหมาะสม อันประกอบดวย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคประกอบ

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผาน

มาแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 3 คน มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวงท่ีผานมา 

กรรมการทุกทานปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเกิน 9 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเห็นสมควรให ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธาน

กรรมการ และกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหกับบริษัทตอไป เน่ืองจากมีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระ

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดและมีประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน อันเปนประโยชนตอการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทอยางยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทได

อยางเปนอิสระ เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัทและเปนไปตามเกณฑและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของตลอดมา 

เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับ

การเสนอช่ือจึงไดลงคะแนนเสียงพิจารณาเปนรายบุคคลเห็นสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแตป 

2543 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 20 ปตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมท้ังสิ้น 23 ปเศษ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนง

กรรมการมาตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังสิ้น 8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ  

ยมจินดา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเน่ืองกัน  

หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังสิ้น 3 ป 8 เดือน  

โดยเสนอใหกรรมการท้ัง 3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

โดยประวัติยอและขอมูลของกรรมการท้ัง 3 ทาน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ

บริษัท ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็น 

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องพิจารณาในวาระน้ี โดยขอใหแจงช่ือ-นามสกุล และสถานะกอนท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยใน

วาระน้ี มีผูแสดงความคิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร อภิปรายวา การเรียกประชุมผูถือหุนโดยมีรายช่ือนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล  

เปนหน่ึงในกรรมการผูออกจากตําแหนงและเสนอใหเลือกตั้งกลับเขารับตําแหนงน้ัน ถือเปนการเรียกประชุมโดยไมชอบ  

และขอเสนอใหบริษัทถอดช่ือของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกจากรายช่ือกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนง 

หรือเสนอใหบริษัทรองขอใหนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ถอนตัวออกจากการเปนกรรมการเพ่ือใหบริษัทไมมีปญหาในเรื่อง 

คดีความในอนาคต มิเชนน้ัน ผูถือหุนอาจใชสิทธิดําเนินคดีวาการเรียกประชุมไมชอบหรือการเลือกนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 17/29 
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กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการน้ันไมชอบ ดังน้ัน นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งไดเคยตัดสินใจลาออกแลว นางสาว

สุนทรียา วงศศิริกุล กลับมายืนยันการลาออกตอท่ีประชุมน้ี หรือบริษัทถอนช่ือนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกจากกรรมการ 

ผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้งกลับเขารับตําแหนง เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูถือหุนและบริษัท 

นางสาวยุคลธร สดสวัสดิ์ ผูถือหุน แจงตอท่ีประชุมวา การใหกรรมการท่ียื่นหนังสือลาออกจากการเปน

กรรมการบริษัท เขามาน่ังประชุมในท่ีประชุมผูถือหุน โดยแจงวาเปนกรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้ง

ใหเขารับตําแหนงน้ัน ถือเปนการเรียกประชุมโดยไมชอบ และไมควรดําเนินการเชนน้ีตอไป 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมายในเรื่องดังกลาว 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด  

ไดช้ีแจงวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 20 “กรรมการคนใดคนหน่ึงจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออก

มีผลนับตั้งแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท ….” ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 73 ท่ีกําหนดวา 

“กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท”  

ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงวากรรมการทานน้ันไดยื่นใบลาออกไปแลวหรือไม เมื่อใด และใหการลาออกมีผลเมื่อใด และบริษัท

ไดรับใบลาออกหรือไม 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามฝายกฎหมายของบริษัทวา บริษัทไดรับหนังสือลาออกของ

นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล หรือไม 

นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ เลขานุการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแลและ

กฎหมายแจงวาฝายกฎหมายไดรับหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ผานทางประธานบริษัทและหนังสือลาออก

สงมาถึงบริษัทในวันท่ี 11มิถุนายน 2563 โดยเก็บฉบับสําเนาไว 

นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุนเสนอใหถอดถอนช่ือของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกกรรมการ 

ผูออกจากตําแหนงและถูกเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงเพ่ือไมใหมีขอพิพาทในอนาคต 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการถอนช่ือของ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 

ออกจากการเปนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและเสนอเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หน่ึง และใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไดแก ดร. ชัยณรงค 

มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ ยมจินดา มีรายช่ือเปนกรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้ง

กลับเขารับตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

ในวาระน้ีจะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ เมื่อปรากฏวาไมม ี

ขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระในคราวน้ี เปนรายบุคคล และเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ในวาระน้ี ขอให 

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ท้ังท่ีประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย และ 

งดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง กอน จากน้ันจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียง  

เห็นดวย ตามลําดับ 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 18/29 
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ท้ังน้ี เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ผศ ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเชิญกรรมการท่ีพนจากตําแหนง

ตามวาระ 2 ทาน ไดแก ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ ยมจินดา กลับเขาหองประชุม พรอมท้ัง

ขอขอบคุณทานผูถือหุนท่ีไดใหความไววางใจ และกลาวตอนรับกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระเพ่ือกลับเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

5.1 ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

เห็นดวย 23,522,043,725 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9992 

ไมเห็นดวย 139,320 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0006 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

5.2 นางสาวสนุทรียา วงศศิริกุล กรรมการ 

เน่ืองจากประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหถอนวาระ 5.2 ออกจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จึงไม

ตองเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเขารับตําแหนงอีก 

5.3 นางสาวกรรณิการ ยมจินดา กรรมการ 

เห็นดวย 23,509,123,545 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9443 

ไมเห็นดวย 13,059,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0555 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มประชุมทําใหในวาระน้ี  

มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 23,522,233,045 เสียง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

ประธานไดมอบหมายให ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กลาวตอท่ีประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย คะแนนเสียง 

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนจาก

การปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสมและเปนธรรม ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนด

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 19/29 
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คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งไดพิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอางอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแตละคณะแลว เห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งเปนจํานวนเดียวกัน

กับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ 

เปนดังน้ี 

ตําแหนง คาตอบแทน 

ประจําตําแหนง 

(บาท/เดือน) 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คณะกรรมการชุดยอย* 

ประธานกรรมการ - - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนนอกเหนือ 

จากคาตอบแทนรายเดือนและคาเบ้ียประชุม 

- - - 

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไมไดรับ

คาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณีท่ีกรรมการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับ

ตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ เมื่อปรากฏวา ไมมี 

ขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นดวย 23,520,559,045 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9929 

ไมเห็นดวย 20,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 

งดออกเสียง 1,654,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0070 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 20/29 
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หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 2)  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มประชุมทําให

ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 

23,522,233,045 เสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

ประธาน ไดมอบหมายให นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี แตสืบเน่ืองจากเกิดขอขัดของช่ัวคราวในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสจากประเทศสิงคโปร 

ประธานจึงเปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

ประธานกลาวตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบ

บัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายท่ี 

พนจากการปฏิบัติหนาท่ีจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบบัญชีติดตอกัน 

คณะกรรมการบริษัทดวยมติเสียงสวนใหญ ไดพิจารณาและเห็นวา เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท  

และผูถือหุนของบริษัททุกราย ประกอบกับบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพ่ือพิจารณาใหบริษัทพนเหตุเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (Resume Trading) รวมถึงเพ่ือใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงเปนการเพ่ิม

โอกาสในการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยมติเสียงสวนใหญ จึงเห็นสมควรเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงสวนใหญไมเห็นชอบการเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน  

เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เน่ืองจากเห็นวา ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินไดอยางอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมา 

ท่ีแสดงถึงผลงานเปนท่ีประจักษ ซึ่งสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูมีสวนไดเสียและองคกรกํากับดูแล

ตลาดทุนและองคอ่ืนๆ เก่ียวของไดเปนอยางดี ท้ังยังไมมีผลประโยชนขัดแยง และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท และเพ่ือความ

สอดคลองตอเน่ืองของการปฏบัิติหนาท่ีสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินบริษัทท่ีผานมาจนถึงในปจจุบัน

ท่ีอยูในชวงสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

ถามีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี อาจเกิดผลเสียหายได รวมถึงคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสูงกวาผูสอบบัญชีเดิมอยางมี

นัยสําคัญ ท่ีไมไดแสดงถึงคุณคาท่ีเพ่ิมเติมเขามาใหกับบริษัทอยางเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียหายท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับบริษัทและผูถือหุนสวนนอยจะไดรับ ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดรบัหนังสือแจงประเดน็ทางดานบริหารท่ีอาจเขา

ขาย มาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีจะตองมีการดําเนินการตรวจสอบ

พรอมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบดวยเสียงสวนใหญ 

จึงไมเห็นควรเปลี่ยนผูสอบบัญชีในชวงเวลาน้ี เน่ืองจากแสดงถึงความไมโปรงใส และอาจมีผลประโยชนทับซอน ผิดหลัก 

ธรรมาภิบาลท่ีดี นอกจากน้ี แมวาฝายบริหารจะแจงวาผูสอบบัญชีรายใหมเปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียงเหมาะสม แตคณะกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 21/29 
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ตรวจสอบก็ยังไมเคยไดรับการนําเสนอหรือพูดคุยกับผูสอบรายใหมแตอยางใด จากเหตุผลท้ังหมด จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเสียงขางมาก เห็นวาไมมีเหตุอันควรอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีในชวงเวลาน้ี 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติ

หนาท่ีของผูสอบบัญชีแตละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชีป 2563  

จึงมีมตเิห็นชอบเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(3)  นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหน่ึงของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท พรอมกําหนดคาสอบสําหรับงบการเงินของบริษัท 

สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับปท่ีผาน

มาในอัตรารอยละ 10.50 เพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และราคาท่ีทางผูสอบบัญชี

เสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ท้ังน้ี คาสอบบัญชีดังกลาวไมรวมถึง

คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถาหากมี ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง 

รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2563 และ 2562 

รายการ ป 2563 (ปท่ีเสนอ) 2562 เพ่ิม 

คาสอบบัญชี 4,000,000 บาท 3,620,000 บาท รอยละ10.50 

คาบริการอ่ืน ไมม ี ไมม ี 0 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชี ท้ัง 3 รายของบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูสอบบัญชี ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ดังรายนามขางตน ไมมีผูสอบบัญชีรายใดท่ีปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแลวเปนเวลาเกิน 7 รอบปบัญชีไมวาจะ

ติดตอกันหรือไมก็ตาม 

นอกจากน้ี เบเคอร ทิลลี่ ไดรับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการสํารวจโดย The International 

Accounting Bulletin World Survey ในป 2562 ใหเปนบริษัทใน 10 อันดับแรก สําหรับเครือขายท่ีใหญท่ีสุดในโลกในเชิง

รายได และเปนอันดับท่ี 9 จากจํานวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะทอนถึงความกวางขวาง หลากหลาย รวมท้ัง

ความเช่ียวชาญของเครือขายและการใหบริการของบริษัท ในการน้ี บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไดรับการเสนอช่ือเปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 
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สําหรับรายละเอียดคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหกับผูสอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับผูสอบบัญชี สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบ

บัญชี” ของรายงานประจําป 2562 

นอกจากน้ี นายหลี จง หยวน ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวย นายหลี จง หยวน ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และ นายคริสโตเฟอร ไมเคิล 

เน็คสัน ซึ่งในเรื่องการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน จาก 3 ทาน ไมมีขอขัดของตามท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการไดมีมติไว 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ โดยมีผูซักถามซึ่งสรุป

สาระสําคัญ ดังน้ี 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนสอบถามวา บริษัท เบเคอร ทิลลี่ เปนผูสอบท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

หรือเปนผูสอบท่ีทําตอเน่ืองมา และเน่ืองดวยสาเหตุใดคาสอบบัญชีจึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 โดยคาจางรวมถึงบริษัทลูกซึ่งอาจ 

มีปริมาณงานไมมาก รวมท้ังบริษัทมีการผลิตท่ีนอยลง และยอดการสั่งซื้อท่ีมีไมมาก เพราะเหตุใดคาสอบบัญชีจึงมีราคาสูงมาก 

นายหลี จง หยวน ช้ีแจงตอผูถือหุนวา บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบเขามาใหเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท ท้ังน้ี เรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวาในข้ันตอนการเลือก บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผานการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับราคา

คาสอบบัญชีไดเปนไปตามราคามาตรฐานของราคาตลาดและตามขนาดของกิจการ 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ขอใหแนะนําบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่  

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด หากบริษัทติดอันดับ 1 ใน 10 ตามท่ีไดแจงไว และขอใหช้ีแจงวาไดรับการจัดอันดับจาก

ประเทศใด เน่ืองจากโดยสวนตัวแลวจะคุนเคยกับ EY หรือ Deloitte 

นายหลี จง หยวน ช้ีแจงตอผูถือหุนวา เบเคอร ทิลลี่ เปนบริษัทระดับนานาชาติท่ีไดรับการจัดอยูในอันดับโลก

จากการจัดอันดับจาก The International Accounting Bulletin World Survey ป 2562 ใหเปนบริษัทใน 10 อันดับแรก 

ซึ่งมีเครือขายท่ีใหญท่ีสุดในโลกในเชิงรายได และเปนบริษัทท่ีติดอันดับ 9 จากจํานวนหุนสวนและจํานวนพนักงานของบริษัทท่ี

สะทอนถึงความกวางขวางและเปนท่ีรูจักของบริษัท 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน กลาววา ในการจางบริษัทท่ีมีช่ือเสียงในขณะท่ีธุรกิจของบริษัทประสบ

ปญหาอยูน้ัน มีความสมเหตุสมผลหรือไม เน่ืองจากบริษัทไดจางบริษัทผูสอบบัญชีท่ีผูถือหุนท่ีไมรูจักมารับหนาท่ีผูสอบบัญชี

ของบริษัท โดยมีราคาท่ีสูงข้ึนตามความเสี่ยงจากราคา 3.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปน 4 ลานบาท ท้ังน้ี ปจจัยของราคาดังกลาว

ข้ึนอยูกับสิ่งใดบาง ไมวาจะเปนการตรวจสอบ การทํางาน รายได หรือธุรกรรม อีกท้ังยังเปนปแรกท่ีรับหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี 

นายหลี จง หยวน รับทราบขอเสนอแนะตามท่ีผูถือหุนแจงมา 

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษสิทธสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย สอบถามวา ในวาระการเปลี่ยนผูสอบ

บัญชีดังกลาวไดแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงสวนใหญไมเห็นชอบท่ีจะใหเปลี่ยน แตคณะกรรมการบริษัทยืนยัน 

ท่ีจะเปลี่ยนผูสอบบัญชี จึงขอทราบเหตุผลหรือความขัดแยงจากกรณีดังกลาว 

นายหลี จง หยวน ตอบขอสอบถามของผูถือหุนวา คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีใหคําแนะนํา 

แกคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี การตัดสินใจอยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ี

พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท แตไมมีหนาท่ีในการตัดสินใจ 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 

หนา 23/29 



ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 คนใดคนหน่ึงของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

พรอมท้ังกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปน

จํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ตามท่ีเสนอทุกประการ โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 23,507,549,964 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9376 

ไมเห็นดวย 14,633,081 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0622 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มประชุมทําให

ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 

23,522,233,045 เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

ประธานไดมอบหมายให นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกํากับดูแล 

และกฎหมาย เปนผูรายงานสําหรับวาระน้ี 

นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ กลาวตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหขอบังคับของบริษัท ขอ 29. และขอ 34.  

มีความเหมาะสมสอดคลอง และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(ก) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29. 

ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 19 เมษายน 2563 มาตรา 6 

กําหนดให “การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละ

ฉบับแลว ผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการ

ประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย” และคําช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

กําหนดใหกรณีขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมไดกําหนดหรือหามวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวเปนการเฉพาะ 

นิติบุคคลน้ันประสงคจะจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็สามารถดําเนินการได 
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ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของบริบทในขอบังคับของบริษัท และเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ัง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทตอการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ในบางกรณีท่ีกรรมการประสงคจะเขารวมประชุม  

แตดวยขอขัดของบางประการทําใหไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีประชุมได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให 

ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 29. เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ขอ 29. 

จากเดิม 

“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง” 

แกไขเปน 

“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปนท่ีตั้ง

สํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ใหประธานหรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจอาจกําหนดใหการ

ประชุมดังกลาวจัดข้ึนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในเวลาดังกลาวน้ัน การประชุม

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับการประชุมคณะกรรมการท่ีจัดในสถานท่ีแหงเดียวกันตามท่ีกฎหมายและ

ขอบังคับฉบับน้ีกําหนดไว” 

(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 34. 

สืบเน่ืองจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยใหยกเลิกและแกไขความในมาตรา 100  

แหง พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งเก่ียวของกับการเรียกประชุมผูถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท เพ่ือชวยสงเสริม สนับสนุน  

และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ท้ังน้ี เพ่ือใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับการแกไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัท 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุนเรียก

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ขอ 34. 

จากเดิม 

“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุม

สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท  การประชุมผูถือ

หุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไม

นอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงใน

สิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ัน จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุม

ภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 
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แกไขเปน 

“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุม

สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุน

คราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคน 

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได ท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไว

ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแต

วันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลาย 

ซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแต

วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวน 

ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับฉบับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ

ชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

การประชุมผู ถือหุนตามวรรคหน่ึงและสองอาจดําเนินการผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวของในเวลาดังกลาวน้ัน หรือโดยการนํากฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชในเวลาดังกลาว การประชุม

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับท่ีการประชุมผูถือหุนท่ีจัดในสถานท่ีแหงเดียวกันตามท่ีกฎหมายและขอบังคับ

ฉบับน้ีกําหนดไว” 

ประธานไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของ เมื่อปรากฏวา ไมมี 

ขอซักถามหรอืขอเสนอแนะในประเด็นท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม

ขอบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 29. เรื่อง การประชุมผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส และขอ 34. เรื่อง การใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท และ

กําหนดใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทท่ี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของ

นายทะเบียน และมีอํานาจดําเนินการตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ตามรายละเอียดขางตนตามเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี ่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู ถ ือหุ นซึ ่งมาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังน้ี 
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เห็นดวย 23,522,163,045 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997 

ไมเห็นดวย 20,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ - 

รวม 23,522,233,045 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

หมายเหตุ 1)  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2)  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มประชุมทําให

ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 

23,522,233,045 เสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และแสดงขอคิดเห็นอ่ืนๆ โดยมีผูสอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน ใหขอเสนอแนะตอกรณีเหตุการณในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) จึงเสนอใหบรษัิทเลือกกรรมการทานใดทานหน่ึงข้ึนเปนรองประธาน เพ่ือใหรองประธาน

กรรมการสามารถปฎิบัติหนาท่ีแทนประธานในท่ีประชุมไดทันที ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมไดรับลงคะแนนเสียงเลือกกลับ

เขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานขอรับขอเสนอน้ีไวเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามถึงความคืบหนาของบริษัทตอกรณีการยื่นเรื่องการครอบงํา

กิจการและผลประโยชนทับซอนตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือพิจารณาวาดําเนินการเชนเดียวกับกรณีของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด 

(มหาชน) หรือไม อีกท้ัง มีการนําสงหนังสือไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. และดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลวหรือไม ท้ังน้ี ตนไดรับแจง

จากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) วาจะไดรับผลตอบกลับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ภายใน 60 วัน ในการน้ี ขอใหบริษัทแจงความคืบหนาใหผูถือหุนทราบ เพ่ือเปนการยืนยันการกํากับกิจการดูแลกิจการท่ีดี 

เน่ืองจากบริษัทตกอยูในฐานะท่ีมีการครอบงํากิจการอันอาจจะนําไปสูประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอน  

ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ช้ีแจงตอผูถือหุนวา ในประเด็นของผูสอบบัญชีไดดําเนินการทางกฎหมาย 

มีดําเนินการยื่นเรื่องไปท่ีตลาดหลักทรัพยฯ โดยดําเนินการลักษณะเดียวกันท้ัง 2 บริษัท 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน กลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลประกอบการของปท่ีท่ีผานมา ขอใหฝาย

บริหารพึงใชความระมัดระวังในการบริหารงานดวยความรอบคอบ ซึ่งมีกรณีตัวอยางจากบริษัทท่ีอยูในธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกันซึ่งอยูในกระบวนการฟนฟูกิจการ แตมีผลประกอบการท่ีดีกวาบริษัท และสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

• ดอกเบ้ียท่ีจายปท่ีผานมาเปนเงินจํานวนประมาณ 1,100 ลานบาท เปนดอกเบ้ียจายท่ีจายใหกับ 

Link Capital จํานวน เทาไหร 

• บริษัทเปนหน้ีกับ Link Capital จํานวนเทาใด 
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นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา  

ในปท่ีแลวบริษัทจายดอกเบ้ียใหแก Link Capital เปนเงินจํานวน 213 ลานบาท และปจจุบันบริษัทยังคงเปนหน้ีอยูจํานวน 

1,200 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกูท่ีเปนเงินสด และ Standby Letter of Credit ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันการชําระเงิน 

ท่ีออกใหกับคูคาในการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนหน่ึงในวงเงินจํานวน 40 ลานบาท 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน เรียนแจงผานคณะกรรมการบริษัทไปยัง Link Capital และ SSG  

วาขณะน้ีบริษัทมีวงเงินกับคูคา (supplier credit) ในรูปของ Letter of Credit (L/C) หรือ T/R โดยขอให Link Capital  

ผอนปรนบริษัทเรื่องการผิดนัดชําระหน้ี และมีคาปรับ ซึ่งหากดําเนินการไมไดตองดําเนินการแปลงหน้ีเปนทุน และขอใหชวย

เจรจาเก่ียวกับผลประโยชนท้ังหมดของบริษัท และเพ่ือขอลดดอกเบ้ียเหลือเปนอัตรารอยละ 5 พรอมเรียนตอประธานเจาหนาท่ี

บริหารเพ่ือประสานกับ SSG และ Link Capital ในการใหความชวยเหลือตอผูถือหุนใหพนวิกฤตการณน้ี 

ประธานไดกลาวเพ่ิมเติมวา ตามขอสังเกตของนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็น

ของผูถือหุนสวนใหญ คณะกรรมการขอรับทุกขอเสนอแนะนําไปเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติเพ่ือผูถือหุนและบริษัทอยางจริงจัง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดพยายามรวบรวมปญหาตางๆ และไดจัดทําโครงสรางองคกร ปรับเปลี่ยนโครงสรางพนักงาน รวมถึง

สิ่งท่ีผูถือหุนเสนอแนะมา เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกทานผูถือหุนดวยเชนกัน 

ผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมวา ระยะเวลาท่ีบริษัทจะกลับมาซื้อขายคือเมื่อใด รวมท้ังตั้งขอสังเกตวาท้ังสอง

บริษัทมีกรรมการชุดเดียวกัน จะมีความเปนไปไดหรือไมสําหรับการควบรวมกิจการท้ังสองบริษัทเขาดวยกัน เพ่ือทําใหคาใชจาย

ลดลง 

นายคนิสร สุคนธมาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงตอผูถือหุนเพ่ิมเติมวา กรณีดังกลาวบริษัทอาจนํามา

พิจารณาในอนาคต ท้ังน้ี ท้ังสองบริษัทมีโรงงานการผลิตท่ีแยกจากกัน เครื่องจักรในการผลิตใชวัตถุดิบมีความแตกตางกัน 

รวมท้ังขอดีและขอเสียของแตละบริษัท แมวาผูถือหุนจะประเมินสถานการณขณะน้ีวายังไมดีพอ อีกท้ัง กําลังการผลิตอาจยัง 

ไมเต็มท่ี หากในอนาคตรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมเหล็กมากข้ึน ตนเช่ือวาโรงงานจะเปนทรัพยสินท่ีมีคาของ 

ผูถือหุน ท้ังน้ี ขอนอมรับไวและจะนําขอสังเกตดังกลาวเขาหารือความเปนไปได และพิจารณาขอดีขอเสียในอนาคตตอไป 

สําหรับระยะเวลาการกลับมาซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยังไมสามารถแจงใหทราบได

เน่ืองจากอยูระหวางการพิจารณาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี บริษัทมิไดน่ิงนอนใจและ

พยายามดําเนินการเรื่องท่ีเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยหลังจากน้ันจะทําใหหลายอยาง

ชัดเจนข้ึน 

ประธานแจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในครั้งน้ีเสร็จ

สิ้นลง บริษัทจะแจงขาวผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับการเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของ

บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผูถือหุนมีขอแกไขหรือขอทักทวงประการใดเก่ียวกับรายงานดังกลาว สามารถแจง

งานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีเผยแพรรายงานบนเว็บไซต เพ่ือบริษัทจะไดรวบรวมและดําเนินการตอไป  

ซึ่งหากไมมีขอแกไขหรือขอทักทวงใดๆ บริษัทจะถือวา ทานไดรับรองรายงานการประชุมแลว โดยเปนไปตามแนวทางท่ีบริษัท

อ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการ ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดไวใหตองมีวาระรับรองรายงานการประชุม 

  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 
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ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม

ประชุมทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมพรอมท้ังเสนอแนะความเห็นท่ีเปนประโยชนตอท่ีประชุมและปดการประชุมสามัญ 

ผูถือหุน ประจําป 2563 

ปดประชุมเวลา 16.20 น. 

  ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

 (ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย) 

  ลงช่ือ     เลขานุการท่ีประชุม 

 (นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
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