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ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเคนซี่ จํากัด

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.
นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) กลาวแนะนํากรรมการ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประธานกิตติมศักดิ์ ผูบริหารของบริษัท ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
ที่เขารวมประชุมดังรายนามขางตน โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 100.00 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนและตรวจนับผลคะแนนดวยระบบบารโคด โดยบริษัทไดจัดใหมี
การบันทึกภาพและเสียงไวเพื่อเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนที่ดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงไดเรียนเชิญ นายจารุพัฒน บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือหุน
และตรวจนับผลคะแนน
เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2562 บริษัทไดประกาศผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งแจงในเว็บไซตของบริษัทในระหวางวันที่ 7
พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเปดโอกาสแกผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท กอนที่บริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการใหบริษัทพิจารณา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทไดแจงขาวผานระบบการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ELCID) วา บริษัทไดดําเนินการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (“หนังสือเชิญ
ประชุม”) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และจัดสงหนังสือเชิญประชุม
ใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดรับเอกสารลวงหนากอนวันประชุม และมีเวลาศึกษา
ขอมูลลวงหนากอนวันประชุมอยางเพียงพอ
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมทั้งสิ้น 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
ทั้งนี้ จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมและจํานวนหุน มีดังนี้
เขาประชุมดวยตนเอง
ผูรับมอบฉันทะ
ผูมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ
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69 ราย
18 ราย
26 ราย
113 ราย
81.3028

นับจํานวนหุนได
นับจํานวนหุนได
นับจํานวนหุนได
นับจํานวนหุนรวมกันได
ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

603,478,401
14,484,132,379
8,432,297,164
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28,928,765,432
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ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 36. ไดกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม ดังนั้น จากจํานวนผูถือหุน
ที่เขาประชุมและจํานวนหุนดังกลาว ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว
จากนั้น ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
(“ประธาน”) กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
กอนชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจง
ขอแกไขขอความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เพื่อใหตรงกับขอบังคับของบริษัท โดยขอทําการแกไข
เอกสารดังตอไปนี้
1.

2.

ในหนา 2, 3, 5 และ 9 โดยขอทําการแกไขขอความในหัวขอการลงมติ จาก “คะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” เปน “คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
ในหนา 6 โดยขอทําการแกไขขอความในหัวขอการลงมติ จาก “คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” เปน “คะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”

ตอมา ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
วาจะพิจารณาเรียงลําดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8 (ไมรวมวาระอื่นๆ) และใชระยะเวลาในการประชุมไมเกิน
2 ชั่วโมง สําหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
มีรายละเอียดดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 40 กําหนดวา ในการออกเสียงลงคะแนน
ให 1 หุน มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
•
กรณีปกติ: ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด โดยการนับ
คะแนนเสียงในวาระดังกลาวจะไมนับคะแนนเสียงของ “บัตรเสีย”เปนฐานคะแนนเสียง
•
กรณี อื่ น : ซึ่ ง มี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กํ า หนดไว แ ตกต า งกรณี ป กติ ให
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธาน จะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบ
กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
2. ผูถือหุนทานใดที่ประสงคจะสอบถาม หรือตองการใหกรรมการ ผูบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด
ขอใหแจงชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนมาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะกอนการสอบถาม เพื่อใหการบันทึก
รายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน โดยจะเปดโอกาสใหสอบถามไดเมื่อนําเสนอจบในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณา
ครบทุกวาระ
3. ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญ
ทานผูถือหุนดังกลาวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
4. ในแตละวาระ บริษัท จะเปดโอกาสใหซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของ และสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียงหรือไม
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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สําหรับผูที่เห็นดวย : ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในชอง “เห็นดวย” พรอมลงลายมือ
ชื่อ บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยทุกใบพรอมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
•
กรณีมีผูไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง : ประธาน จะขอใหทานผูถือหุนที่ “ไมเห็นดวย” หรือ
“งดออกเสียง” ลงคะแนน โดยทําเครื่องหมายในชองที่ตองการพรอมลงลายมือชื่อ และขอให
ทานชูมือขึ้น เพื่อใหพนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
•
ในการประชุม บริษัทใชระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทํา
การเทคะแนนไปทางเห็นดวยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ประสงคจะลง
มติ “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
•
สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัท ได
บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบรอยแลว ผูรับมอบฉันทะเขาประชุมโดยไมตองออกเสียง
ลงคะแนนอีก
•
สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไมไดระบุการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะตองออก
เสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจงขางตน ทั้งนี้ ไมอนุญาตใหมีการแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยก
เสียงลงคะแนนได ยกเวนกรณีของผูรับฝากหลักทรัพย (Custodian)
5. กรณีที่มีผลทําใหการลงคะแนนเสียงมีผลเปนโมฆะหรือเรียกวาบัตรเสีย มีดังนี้
•
บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
•
ผูลงคะแนนไมทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนน
•
บัตรลงคะแนนทําเครื่องหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณีของผูมอบ
ฉันทะเปนคัสโตเดียนที่สามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระออกเปน “เห็นดวย”
“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” มากนอยเพียงใดในแตละความเห็นก็ได
•
บัตรลงคะแนนชํารุดจนไมสามารถวินิจฉัยไดวา ผูลงคะแนนมีความประสงคลงคะแนนเชนใด
6. เมื่อจบการพิจารณาแตละวาระ ประธานจะขอใหรวบรวมคะแนนเสียงพรอมแจงและสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
•
กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงไดเสร็จสิ้นในวาระนั้น ประธานจะแจงและสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
•
กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงตองใชเวลานาน ประธาน จะขอใหพิจารณาวาระถัดไป โดย
จะแจงและสรุปผลของมติที่ประชุมผูถือหุนในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนน
เสียง
•
ผลคะแนนเสียงที่นับได จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมดวย
ตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขาประชุมลาสุดใน
วาระนั้นๆ
•
หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใด ประสงคออกจากที่ประชุมกอนปดประชุมและ
ประสงคออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ ใหกับ
เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพื่อทางบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนของทาน
ให
•

ทั้งนี้ จํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากันได เนื่องจากอาจมีผูถือหุนบางทานเขามาประชุม
เพิ่มเติมหรือกลับกอน
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563

หนา 4/29

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

7. บริษัทจะแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น.
ของวันทําการถัดไป พรอมเผยแพรรายงานการประชุมพรอมทั้งระบุคะแนนเสียงในแตละวาระผานเว็บไซตของบริษัทภายใน
14 วัน เพื่อใหผูถือหุนรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกตองได
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนนเสียง
ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรองนั้น
ในป 2562 ที่ ผ านมา บริ ษั ทได มี การจั ดฝ กอบรมเพื่ อให กั บพนั กงานใหม รวมถึ งพนั กงานป จจุ บั นทุ กคน
ครบถวนเปนสัดสวนรอยละ 100 รวมถึงบุคคลภายนอกผูที่เขามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เชน ผูรับเหมา เปนตน ทั้งนี้ เพื่อให
พนักงานและบุคคลภายนอกได รับทราบถึงขอกํ าหนดต างๆ ที่ เกี่ยวข องกั บนโยบายการตอต านทุจริ ตของบริษัท บทลงโทษ
และแนวทางในการปฏิบัติอยางถูกตองตอไป
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยขอใหแจง
ชื่อ -นามสกุ ล และสถานะ กอนที่จ ะสอบถามหรื อแสดงขอ คิ ดเห็น โดยในวาระนี้ ไ มมี ผูส อบถามหรือ แสดงความคิ ดเห็ น
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบการดําเนินการจัดการฝกอบรมแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริตของบริษัท ประจําป 2562 ตามรายละเอียดที่ไดรายงานขางตน
จากนั้ น ประธานได กล าวแนะนํ า ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารท า นใหม ได แ ก นายคนิ ส ร สุ ค นธมาน
ซึ่งเริ่มดํารงตําแหนงในตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผานมา พรอมกลาวถึงประวัติการศึกษา การทํางาน
และประสบการณ โดยสังเขป พรอมกลาวตอนรับและเรียนเชิญกลาวแนะนําตัวตอผูถือหุน
ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม

เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกล า วต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2562
และเชิญให นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ไดมอบหมายให นางสิริมา ฟาซา ผูจัดการทั่วไป ฝายบัญชี เปนผูรายงานตอที่ประชุม
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานป 2562
การแปลงหนี้เปนทุนของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2562 สงผลดีตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ สวนของผูถือหุน
เพิ่มขึ้นจํานวน 7,540 ลานบาท จากเดิมที่ติดลบอยู 2,577 ลานบาท ทําใหมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 4,963 ลานบาท
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีหนี้สินลดลงประมาณ 10,021 ลานบาท จากที่มีอยูจํานวน 17,518 ลานบาท
ซึ่งในป 2562 มีหนี้สินรวมเปนจํานวน 7,497 ลานบาท รวมไปถึงอัตราสวนของเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทมีรายไดรวมในป 2562 จํานวน 12,541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,509 ลานบาท จากประมาณ 4,032
ลานบาท เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2561 บริษัทรับจางผลิตไมไดผลิตเพื่อจําหนาย
บริษัท มีผลขาดทุนขั้ นตน จํานวน 1,157 ล านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปก อนจํ านวน 359 ลานบาท จากจํานวน 798 ลา นบาท
ภายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุน ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,345 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,155 ลานบาท จากเดิม
ขาดทุนจํานวน 1,810 ลานบาท และมีผลกําไรกอนหักคาใชจายดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
โดยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 720 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 649 ลานบาท จากเดิม 71 ลานบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิต และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ผลิตทั้งปจํานวน 293,513 ตัน และปริมาณการขาย 259,976 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 25,000 ตันตอเดือน ในสวนของราคา
ขายจํ า นวนลดลงจากราคา 19,907 บาทต อ ตั น มาอยู ที่ ร าคา 17,287 บาทต อ ตั น ทั้ ง นี้ ในป 2561 บริ ษั ท รั บ จ า งผลิ ต
จึงไมมีตนทุนขายเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับป 2562 จึงมีตนทุนขายจํานวน 21,699 บาทตอตัน
ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 บริษัทยังมีการใหบริการอยูในปริมาณที่ไมมากนัก สวนใหญเปนรายได
ที่มาจากการขาย โดยในป 2561 รายไดจํานวน 3,927 ลานบาท เปนรายไดที่มาจากการรับจางผลิตทั้งสิ้น บริษัทมีรายไดสวน
จากการขายและใหบริการเปนจํานวน 4,768 ลานบาท เพิ่มขึ้น 841 ลานบาท เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 โดยใน
ป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรับจางผลิตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดอื่นจํานวน 7,772 ลานบาท เพิ่มขึ้น
7,667 ลานบาท จาก 105 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัทจํานวน 5,506 ลานบาท
และกําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 1,130 ลานบาท เปนรายการพิเศษ
ในส ว นของค า ใช จ า ยรวมจํ า นวน 9,196 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 3,353 ล า นบาท จาก 5,842 ล า นบาท
ซึ่งคาใชจายรวมประกอบดวย ตนทุนและใหบริการ คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น และตนทุน
ทางการเงิน โดยมีผลมาจากในป 2562 บริษัทกลับมาผลิตเพื่อจําหนายเอง จากเดิมที่บริษัทใหบริการรับจางผลิตเพียงอยางเดียว
ในป 2561 รวมทั้งคาใชจายอื่นที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,714 ลานบาท มีสาเหตุหลักเนื่องจากขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวน
946 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 898 ลานบาท ซึ่งเปนรายการพิเศษ
บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 3,345 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,155 ลานบาท จากเดิมที่ขาดทุนจํานวน
1,810 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษขางตน บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิ 2,225 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย
และราคาขายที่ต่ําเนื่องจากบริษัทที่ตองการแขงขันกับสินคานําเขา และตนทุนคงที่ในชวงหยุดผลิตชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนเมษายน 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,712 ลานบาท เพิ่มขึ้น
668 ลานบาท จาก 1,044 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากสินคาคงเหลือจากการกลับมาผลิตสินคาเพื่อจําหนายเอง 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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หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 5,179 ลานบาท ลดลงจํานวน 11,130 ลานบาท จากจํานวน 16,309 ลานบาท
เกิดจากกําไรจากการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท และหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 2,318 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,109 ลานบาท
จาก 1,209 ลานบาท เนื่องจากมีเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุน
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 4,963 ลานบาท เพิ่มขึ้น
7,540 ลานบาท จากติดลบ 2,577 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากกําไรการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท
งบกระแสเงินสด
ประกอบดวย 3 กิจกรรมทางการเงิน ซึ่งมียอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 จํานวน 57 ลานบาท
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 รายละเอียดรายการที่เกิดระหวางป มีดังนี้
บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 951 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,034 ลานบาท จากเดิม
ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 83 ลานบาท
•

บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,778 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,813 ลาน
บาท จากเดิมใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 35 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน
1,800 ลานบาท
•

บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 844 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 841 ลานบาท
จากจํานวน 2 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมแกบริษัทยอยจํานวน 1,894 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน 106 ลานบาท จายตนทุนทางการเงิน 177 ลานบาท (ประกอบดวยดอกเบี้ยที่จายใหบริษัทในเครือจํานวน
22 ลานบาท Link Capital จํานวน 157 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 5 ลานบาท) หักกลบกับการรับเงินกูยืมจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวของกันจํานวนประมาณ 1,394 ลานบาท ซึ่งปรากฏในกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 40 ลานบาท
•

อัตราสวนทางการเงิน
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่ดีขึ้นเมื่อเทียบจากปกอนจาก 0.06 เทา เปน 0.33 เทา ในขณะที่อัตรากําไร
สุทธิรอยละ 74 ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่ติดลบในอัตรารอยละ 46 รวมทั้งอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของจํานวนรอยละ 67
สําหรับผลกําไรกอนหักคาใชจายดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) ขาดทุนจาก
การดําเนินงานจํานวนรอยละ 16 ลดลงจากป 2561 ที่รอยละ 127 และมีอัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินจํานวนรอยละ 24
เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่ติดลบรอยละ 12 ทั้งนี้ ภาพรวมทั้งหมดของอัตราสวนทางการเงินดีขึ้นหลังจากการแปลงหนี้เปนทุนของ
บริษัท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
เมื่อเทียบระหวางป 2562 และ ป 2561 บริษัทมีรายไดรวม 24,117 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน
6,224 ลานบาท จากจํานวน 30,341 ลานบาท ซึ่งมีผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 1,861 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 1,632
ลานบาท จากจํานวน 230 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,457 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 3,816 ลานบาท จาก
เดิมขาดทุน จํานวน 2,358 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 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 หนี้สินหมุนเวียน
จํานวน 5,744 ลานบาท ลดลงจํานวน 13,408 ลานบาท จากจํานวน 19,152 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรการแปลง
หนี้เปนทุนของบริษัท สําหรับสวนของผูถือหุนจํานวน 17,182 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7,081 ลานบาท จากจํานวน 10,101
ลานบาท ทําใหหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมเปนจํานวน 26,400 ลานบาท ลดลงจํานวน 4,232 ลานบาท จากจํานวน
30,632 ลานบาท
ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องพิจารณา
ในวาระนี้ โดยขอใหแจงชื่อ-นามสกุล และสถานะกอนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผูแสดงความ
คิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายศิริวัฒ น วรเวทวุฒิคุณ ผู ถือหุน กลาวถึงรายงานผลประกอบการตามที่ไดรับรายงานขา งตน หาก
พิจารณาตามรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตดานขอมูลอื่น ซึ่งระบุวา “ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ความเห็นของ
ขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
โดยขอมูลอื่นหมายถึง ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัทแตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่
แสดงอยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกเตรียมใหขาพเจาหลังจากวันที่รายงานของผูสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ การตรวจสอบบัญชีของขาพเจาจะไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชีจะสามารถพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการบัญชี ขาพเจาไดใชดุลพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรง
ตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน ขาพเจาขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยยะสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม”
จากที่ไดกลาวมาเปนขอสังเกตจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท นอกจาก
ขอสังเกตของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ยังพบวามีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอผอนผันการทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (whitewash) ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
โดยในเอกสารดังกลาวปรากฏผังโครงสรางองคกรซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทถูกครอบงํากิจการโดยผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัท
ที่ปรึกษาซึ่งบริษัทจางมาโดยการแนะนําจากผูถือหุนรายใหญ บริษัทที่ปรึกษาที่ SSG ผูถือหุนรายใหญวาจางมาไดแก Synergy
ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงขางตนจะมีความไมเหมาะสม หากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและ
โครงสรางองคกรของบริษัทดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะและกรอบการทํางานที่เปนประโยชนสูงสุดเพื่อสงเสริม
การดําเนินงานของบริษัทและเปนไปตามขอกําหนดของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแกไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม และกฏเกณฑระเบียบ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของเปนสําคัญ นอกจากนี้ ผูขอผอนผัน (SSG) ขอผอนผัน กลาวคือ ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
ของกิจการ (tender offer) หลังจากการแปลงหนี้เปนทุนแลว SSG ไดเปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดยถือหุนในอัตรารอยละ
49.99 ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยตองทํา tender offer แต SSG ไดดําเนินการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยฯ
นอกจากนี้ ผูขอผอนผัน (SSG) ยังสนับสนุน Synergy ในการใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาบริษัทในอนาคต หนึ่งในตัวแทนที่ผูขอผอนผันเสนอชื่อ
เขามาเปนกรรมการบริษัท คือ นายสุดีร มาเหชวารี ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ Synergy Strategic Management DMCC
ที่บริษัทวาจางใหเปนที่ปรึกษาของบริษัทโดยการเสนอของผูถือหุนใหญ อีกทั้ง ยังไดมีการเสนอแตงตั้ง นายอัมเรนดรา
พราสาด ชาวดรี (Mr. Amrenda Prasad Choudhary) เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
(conflict of interest) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลววา Synergy สงบุคลากรผูเชี่ยวชาญดังกลาว
ทําหนาที่ชวยเหลือผูบริหารของบริษัทเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดําเนินการทางการเงินของบริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน) ตอไป ซึ่งไมใชของ SSG เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการไมไดแสดงใหเห็นวา บริษัทจะไดผลประโยชน
จากการกระทําครั้งนี้ โดยผังโครงสรางองคกรประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ เปนบุคลากรจาก Synergy และ SSG ทั้งสิ้น ถือไดวาเปนการครอบงํากิจการ
ควบคุมหนาที่ที่สําคัญทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะนําไปถึงการรั่วไหลของผลประโยชนทับซอน ทําใหบริษัทเสียผลประโยชน
โดยผลประโยชนอาจจะตกไปสูบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมเปนไปตามหลักการดูแลกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และประกาศเกี่ยวกับการเขา
ถือหลักทรัพยและการครอบงํากิจการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) และสํานักงาน ก.ล.ต.
จากนั้น นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน แจงความประสงคขอให นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจาหนาที่
บริหารดานบัญชีและการเงิน ตอบขอซักถามในกรณีตั้งแตระยะเวลาในการแปลงหนี้เปนทุนและ SSG เปนผูถือหุนรายใหญ
โดยไมมี การทํ า tender offer รวมทั้งได แต งตั้ ง Synergy เปนที่ ปรึ กษาของบริ ษัทวา SSG และ Synergy มีความสั มพั นธ กั น
หรือไมอยางไร ไมวาจะในดานของการถือหุนหรือการทําธุรกิจดวยกันก็ตาม เนื่องจากหลังการแปลงหนี้เปนทุนเรียบรอยแลวนั้น
บริษัทยังไดวงเงินเครดิตจํานวนหนึ่ง แตยังมีการฟองบังคับใหบริษัทชําระหนี้ ตนจึงขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปนี้
•

การที่ SSG เขามาเปน ผูถือหุนใหญจากการแปลงหนี้เปนทุนในอัต รารอยละ 49.99 ซึ่งตาม
ที่เจาหนาที่ไดรายงานวา SSG ไดวาจาง Synergy มาเปนที่ปรึกษาของบริษัท จึงขอใหตอบขอ
ซักถามวา SSG และ Synergy มีความสัมพันธกันอยางไร

•

จากรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระบุวา นายสุดีร มาเหชาวารี เปนผูถือหุนรายใหญของ
Synergy ขอมูลดังกลาวเปนตามนี้หรือไม

•

การที่ SSG เขามาแปลงหนี้เปนทุนโดยการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
กิจการ (whitewash) โดยไมต องทํา tender offer กลาวคือ ไมต องรับซื้อหุนจากประชาชน
ทั้งหมดโดยการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ การบริหารงานโดยคณะทํางานของ
Synergy ซึ่งแตงตั้งโดย SSG ดําเนินการดวยความผิดพลาด เนื่องจากการใหเงินกูแกบริษัทและ
มีการแจงผิดนัดชําระหนี้เงินกูถือเสมือนวาเมื่อผิดนัดชําระหนี้จะตองมีการชําระคาปรับ ซึ่งทําให
จํานวนหนี้ ดอกเบี้ย คาปรับ ตองเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวทั้งหมดผาน Synergy
และ SSG จึงมีความประสงคขอใหชวยชี้แจงสาเหตุที่ดําเนินการเชนนี้ การกระทําดังกลาวทําให
บริษัทตองตกเปนจําเลยในการที่จะถูกเจาหนี้ฟองรองที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งไมเคย
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พบเหตุการณเชนนี้มากอนที่เจาหนี้และผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเดียวกันหรือรายเดียวกันฟอง
ลูกหนี้ที่เปนบริษัทที่ตนถือหุนอยู
•

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (GJS) ซึ่งทั้งบริษัท
และ GJS ตางมีเจาหนี้รายเดียวกัน คือ Link Capital การเพิ่มทุนของ GJS จํานวน 1,500 ลานบาท
ไดชําระคืนเงินกูใหแก Link Capital จํานวน 900 ลานบาท พิจารณาแลวเห็นวามีผลประโยชนทับ
ซอน ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้ นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ไดแจงตอที่ประชุมของ GJS วานําเงินไปชําระคืน
เงินกูใหแก Link Capital มิไดนําไปเพิ่มกําลังการผลิต ซึ่งเงิน 900 ลานบาท ประกอบดวยเงินตน
600 ลานบาท และดอกเบี้ย 300 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป จึงขอเรียนถามอัตรา
ดอกเบี้ยที่ Link Capital คิดตอบริษัท

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอผูถือหุน ดังนี้
•

บริ ษัท SSG มีผู ถือหุ น จํานวน 3 ราย ไดแก Mr. Ching Him Wong, Mr. Shyam Maheshwari
และ Mr. Andreas Rizal Vourloumis ซึ่งผูถือหุนทั้ง 3 รายดังกลาว ไมมีความสัมพันธกับ Synergy
และไมไดถือหุนใน Synergy

•

นายสุดีร มาเหชาวารี เปนผูถือหุนใหญของ Synergy

•

บริษัทเปนลูกหนี้ของ Link Capital ซึ่งตามสัญญาเงินกูจะมีเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไว เมื่อบริษัทผิดนัด
ชําระหนี้เงินกูดังกลาว บริษัทจึงไดรับจดหมายแจงการผิดนัดชําระหนี้จาก Link Capital

•

Link Capital คิดดอกเบี้ยกับบริษัทในอัตรารอยละ 12 ตอป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ GJS

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ แจงตอที่ประชุมวา การดําเนินการดังกลาว อาจทําใหนําไปสูการเพิ่มทุนและ
แปลงหนี้เปนทุน โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา ผูถือหุนไดแสดงความชื่นชมตอ SSG เสมอมาเพราะไดเขามาใหความชวยเหลือ
แกบริษัท แตจากขอมูลทั้งหมดจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และจากคําชี้แจงจากนายราจีฟ ชวาเวิ๊ด สะทอนใหเห็นวาไมเปน
เชนนั้น แตอาจเปนการแสวงหาประโยชนจากบริษัท เนื่องจากเปนผูถือหุนใหญถือหุนในอัตรารอยละ 49.9 ซึ่งสามารถแตงตั้ง
กรรมการไดเกินกวากึ่งหนึ่งตามโครงสรางที่ไดเสนอใหที่ประชุมทราบ
ประธานเรียนแจงตอผูถือหุนเพิ่มเติมวา เมื่อผูถือหุนมีการกลาวถึง Link Capital ประธานจึงมอบหมายให
นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็กสัน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กลาวอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของ
นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็คสัน อธิบายตอที่ประชุมวา ตนขอเสริมจากขอเท็จจริงที่ผูถือหุนทราบอยูแลว
วา Link Capital เปนเจาหนี้ของบริษัท เมื่อมีการกูยืมเงินระหวางกันตามสัญญาเงินกู หากมีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น
และบริ ษั ท ได รั บ จดหมายแจ ง ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ เจ า หนี้ จ ะต อ งดํ า เนิ น การเจรจากั บ ลู ก หนี้ โดยคาดว า ขณะนี้ บ ริ ษั ท และ
Link Capital อยูระหวางการเจรจากัน
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ณ ขณะนี้เจาหนี้ยังไมไดบังคับใหบริษัทชําระหนี้
และใหชําระคาปรับใชหรือไม จึงขอเรียนขอความกรุณาให Link Capital ลดดอกเบี้ยลงในอัตรารอยละ 3 เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 12 นั้นสูงเกินไป ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโนมลดลงทั้งระบบ
นายคริสโตเฟอร ไมเคิล เน็คสัน รับทราบและแจงวา อยูระหวางการดําเนินการเจรจา
ประธานแจงตอผูถือหุนวา ฝายบริหารจะรับเรื่องดังกลาวนี้ไวเพื่อประกอบการพิจารณา
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นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับขอสังเกตมาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งจากรายงาน
แจงวา SSG ถือหุนในอัตรารอยละ 49.99 และไดรับยกเวนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer)
แตสามารถแตงตั้งคณะกรรมการไดเกินกึ่งหนึ่ง รวมทั้งในโครงสรางองคกรปรากฏวา ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายจัดซื้อ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ควบคุมดูแลโดย SSG และ Synergy ทั้งหมด ผูตรวจสอบบัญชีจึงมีความเห็นวาอาจเกิดความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน หากการบริหารจัดการไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนดโดย
สํานักงาน ก.ล.ต. อันไดมีการยกประเด็นดังกลาวนี้แจงตอผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
จะพิจารณาการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหาร
ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต อยางมีเหตุผลและมีอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และควรมีการเปดเผยขอมูลครบถวน
โดยยึดผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและเหมาะสมของการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงนั้น กรณีผลประโยชนทับซอนซึ่งผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นวา “ขาพเจาไมใหความเชื่อมั่นตอขอมูล
อื่นที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด” จึงขอใหพิจารณาการบริหารงานดวย
ความรอบคอบ และสอบถามเพิ่มเติมวาบริษัทไดมีการสงเรื่องไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. แลวหรือไม หาก Synergy ไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหมีความคืบหนาตามแผนการพัฒนาที่ผูขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ (SSG) คาดหวังไวได ผูขอผอน
ผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยฯ อาจตองเสนอใหบริษัทปรับปรุงเงื่อนไขการวาจางหรือยกเลิกสัญญาวาจาง Synergy
ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการ ณ ขณะนี้ โดยผูถือหุนรายใหญที่สุด และบริษัทที่ปรึกษา จะไมกอใหเกิดภาระตอ
ผูถือหุนที่ตองเพิ่มทุน หรือตองแปลงหนี้เปนทุนอีก และคาดวา SSG และ Synergy จะชวยกอบกูสถานการณของบริษัท
เพื่อประโยชนของผูถือหุนรายยอยที่เปนคนไทย
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน และตัวแทนจากชมรมผูถือหุนไทย แสดงความเห็นกรณีความกังวลตอวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ โดยขอเรียกรองเรื่องธรรมาภิบาลในตลาดทุน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตองดําเนินการในสวนนี้ โดยตองดูแลใหผูถือหุนทุกทานไดใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน เพราะตลาดหลักทรัพยฯ มุงเนนเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่ผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันไมวารายใหญหรือรายยอย และขอบันทึกทุกถอยคําที่นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ
ได ก ล า วในที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น นี้ เพื่ อ รายงานไปยั ง ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ทุ ก ท า นเนื่ อ งจากส ว นใหญ ไ ม ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม
และนําสงใหแกผูถือหุนรายยอยทุกทานเพื่อประกอบการพิจารณา พรอมเนนย้ําเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่เปนสิ่งจําเปน
สําหรับตลาดทุน โดยไมตองการเห็นการครอบงํากิจการแบบกลุมโดยปรปกษ และเพื่อการปกปองทรัพยสินที่เปนทุนของชาติ
และดํารงความยุติธรรมตามหลักการธรรมาภิบาล
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน อภิปรายเพื่อใหประเด็นเกี่ยวกับความสงสัยของผูถือหุนหรือที่ประชุมนี้
เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทในรอบปที่ผานมามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอสอบถามผูสอบบัญชี ดังนี้
•

ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยสมบูรณหรือไม และ

•

ในการปฏิ บัติห นาที่ ของผูสอบบัญ ชี ไดพบกรณี การทุ จริต หรื อการกระทํา ผิดกฎหมายในการ
บริหารงานของบริษัทหรือไม

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ชี้แจงตอประเด็นที่ผูถือหุน
สอบถามดังนี้
•

ผูสอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ออกโดยสภาวิชาชีพและมาตรฐานของ
สากลดวยความสุจริต ซื่อสัตย มีความเห็นเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่โดยเครงครัดมาตลอด
พรอมยืนยันวาการดําเนินงานทางบัญชีทุกครั้งตองมีการยืนยันตอบริษัท โดยการแถลงตอที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ของคณะกรรมการตรวจสอบในทุกครั้งที่มีการนําเสนอขอมูลในการประชุมถึงความเปนความอิสระ
ไมมีขอผูกพันหรือวามีผ ลประโยชนรวมอยูกับผู บริหารหรือกรรมการบริษัท และขอใหเชื่อมั่ น
ในความเปนคนไทยที่ทํางานสอบบัญชีดวยความเปนอิสระและมีจรรยาบรรณสูง
สําหรับขอสอบถามเกี่ยวการตรวจสอบแลวพบวามีขอทุจริตหรือไมนั้น กระบวนการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีมิไดเปนการคนหาการทุจริต แตกระบวนการตรวจสอบของผูสอบบัญชีคือการแสดง
ความเห็ น ต องบการเงิ น วา เป นไปตามมาตรฐานบัญ ชี ห รือ ไม หลายสิ่ ง ที่ ไ ดดํ า เนิน การจะต อ ง
เสนอแนะใหกับกรรมการถึงสวนที่ยังเปนขอบกพรองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเปนหนาที่ของ
ผูสอบบัญชีตามกระบวนการทํางานของผูสอบบัญชีอิสระ สิ่งหนึ่งที่ผูสอบบัญชีใชความระมัดระวัง
อยางมาก คือ กรณีการกลาวของผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุนในหลายครั้งที่ผานมา ตั้งแตการปรับ
โครงสรางหนี้ การเพิ่มทุน ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับมอบหมายใหพิจารณาเรื่องผลประโยชนทับซอน
และความไมโปรงใสอันมิใชหนาที่โดยตรงของผูสอบบัญชี แตผูสอบบัญชีนอมรับคําแนะนําหรือ
คํ า ร อ งขอจากผู ถื อ หุ น ทั้ ง หลาย ดั ง นั้ น หลั ง จากที่ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ต รวจสอบและมี ข อ สั ง เกต
ตอประโยชนทับซอนตามที่ไดแจงเปนหนังสือในการปฏิบัตหิ นาที่รอบสุดทายของปตั้งแตในป 2562
เปนตนมา ผูสอบบัญชีไดนําขอสังเกตสิ่งเหลานั้นโดยจัดทําเปนบันทึกแสดงความเห็นในหลายเรื่อง
ที่ อ าจจะเกิ ด ความไม ดี ต อ ระบบควบคุ ม ภายใน ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ทํ า หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ นํ า ส ง ให แ ก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางรอบคอบตอ
การทํางานโดยประสานกับผูบริหารบริษัทเพื่อตรวจสอบสิ่งเหลานี้ จึงเชื่อมั่นไดวาการทํางานของ
ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระอยางแนนอน
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน สอบถามตอวา ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดพบการทุจริต หรือการกระทํา
ที่ผิดกฎหมาย ผูสอบบัญชีก็จะไมรายงานใชหรือไม
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ชี้แจงตอประเด็นที่ผูถือหุน
สอบถามวา หนาที่ของผูสอบบัญชี คือ การตรวจสอบงบการเงิน โดยพิจารณาถึงความถูกตองตามขอมูลที่เปนไปตามกฎหมาย
ดวยหลั กฐานและวัตถุ ประสงคของการตรวจสอบ มิไดเน นเรื่อ งการจั บผิดในเรื่องผิ ดกฎหมาย ดัง นั้น ความรับผิ ดตางๆ
จะขึ้นอยูกับหนาที่ ผูสอบบัญชีตองรายงานขอสงสัยใหกรรมการตรวจสอบทราบ ทั้งนี้ คําวา “ทุจริต” ในทางกฎหมายอาญา
ตองมีหลักฐานที่ชัดเจนจึงจะสามารถกลาวหาบุคคลนั้นได ถามิฉะนั้นผูสอบบัญชีจะเปนคนที่กระทําผิดเสียเอง
นายสุ วัฒน พฤกษเ สถียร ผูถื อหุน สอบถามเพิ่ม เติม ตอว า ตามรายงานของผูสอบบัญ ชีซึ่ง มีขอ ความ
ไมชัดเจนนั้น แสดงวาการบริหารงานของบริษัทเปนการบริหารงานที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส ชี้แจงตอประเด็นที่ผูถือหุน
สอบถามวา ผูสอบบัญชีไมสามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับกรณีรายงานของผูสอบบัญชีสามารถแสดงใหเห็นวาการบริหารงาน
ที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม เนื่องจากไมไดพบหลักฐานประจักษ การดําเนินการที่สามารถทําได คือ การจัดทําหนังสือเปน
ขอสนเทศเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปสอบสวน ซึ่งเรื่องนี้เปนหนาที่
นายสุ วัฒน พฤกเสถียร ผูถือ หุน สรุป เพิ่มเติมจากข อสอบถามขางตนว า ตามกฎหมายให สันนิ ษฐาน
ไว ก อ นว า บุ ค คลทุ ก คนกระทํ า การโดยสุ จ ริ ต หากไม มี ห ลั ก ฐานพิ สู จ น ไ ด ว า ผู ใ ดทํ า การโดยทุ จ ริ ต จึ ง ไม ค วรกล า วหาต อ
ที่สาธารณะวาไมสุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน และเพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปดวยความราบรื่นและรวบรัด
ประธานไมควรใหมีการอภิปรายกลาวหากันโดยไมมีหลักฐาน ซึ่งไมมีเนื้อหาสาระ ไมมีประโยชน และทําใหการประชุมยืดเยื้อ
โดยไมจาํ เปน
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นายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุน แจงตอที่ประชุมวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดโลกอยูที่อัตรารอยละ 0.65
ตนจึงขอขอเรียนสอบถามผาน นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ถึงเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่บริษัทกูเงินจาก Link Capital ในอัตรา
รอยละ 12 จากเงินกู ซึ่งคํานวนไดประมาณ 120 ลานบาท
ประธานได กลาวตอผู ถือหุน วา บริษัท จะขอรับประเด็ นเรื่อ งดอกเบี้ย ไวเพื่ อไปดํ าเนิ นการตอ หากได
ความคืบหนาเพียงใดจะเรียนตอผูถือหุนเพื่อทราบตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธาน จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ที่ประชุมรับทราบในวาระรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป
มติที่ประชุม

เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได แ จ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรา 112 พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว โดยมีรายละเอียดตามที่นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจาหนาที่
บริ ห ารด า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น และนางสิ ริ ม า ฟาซา ผู จั ด การทั่ ว ไป ฝ า ยบั ญ ชี ได นํ า เสนอไปในวาระก อ นหน า สํ า หรั บ
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี
บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
26,400,456,057 บาท
9,218,535,947 บาท
17,181,920,110 บาท

ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน

งบการเงินรวม
24,116,865,930 บาท
1,457,311,198 บาท
0.31 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษัท และบริ ษัท ย อยมีสิ น ทรั พย ร วมทั้ง สิ้ น 26,400 ล า นบาท ลดลง 4,232 ลา นบาท เมื่ อ เที ยบกั บ
ณ สิ้นป 2561 หนี้สินรวมทั้งสิ้น จํานวน 9,219 ลานบาท ลดลง 11,313 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2561 สวนของ
ผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 17,182 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,081 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น ณ สิ้นป 2561 และบริษัทมีขาดทุนสะสม
จํานวน 22,253 ลานบาท

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 24,117 ลานบาท รายไดรวมลดลง จํานวน 6,224 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงเดียวกันของป 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,457 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน
0.31 บาท
ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องพิจารณา
ในวาระนี้ โดยขอใหแจงชื่อ-นามสกุล และสถานะกอนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ มีผูแสดงความ
คิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน สอบถามถึง จํานวนเงินสดคงเหลือและประเด็นที่วามีกระแสเงินสด
ของบริษัท และเงินสดคงเหลือนั้นเปนจํานวนเงินสวนเดียวกันกับของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) หรือไม ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย
สกุลศรีมนตรี ไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้ระยะสั้นและหนื้ระยะยาวอีกวาหนี้ประเภทใดมีจํานวนมากกวากัน และบริษัทมี
ภาระตองจายหนี้ทั้งสองประเภทเปนเงินจํานวนประมาณเทาใด
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอผูถือหุนวา สําหรับเงินสด
ที่มีอยูป ระมาณ 350 ลานบาท ซึ่งเปนเงินคนละจํานวนกันกับเงินของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน สอบถามเรื่องกําลังการผลิตของเครื่องจักรวายังดําเนินการ
ตามสายการผลิตและมีการควบคุมการผลิตหรือไม อยางไร เนื่องจากเปนการผลิตแบบรับจางผลิต
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ชี้แจงตอผูถือหุนวา บริษัทมีกําลังการผลิตสูงสุดอยูที่ 125,000 ตันตอเดือน เนื่องจาก
ความตองการของตลาดลดลงในชวง 2 ถึง 3 เดือนนี้ กําลังการผลิตของบริษัท ณ ปจจุบันจึงอยูที่ 50,000 ตันตอเดือน
เมื่อปรากฏวา ไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณ
ผูถือหุนสําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป
2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ 1)
2)

23,509,083,025
13,100,020
50,000
0
23,522,233,045

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9441
0.0557
0.0002
100.0000

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู ถือหุ นและผูรั บมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้ นจากตอนเริ่ มเป ดประชุ ม
จํานวน 2,325,101 หุน คิดเปน 2,325,101 เสียง ทําใหในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมดจํานวน 23,522,233,045 เสียง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานแจ งตอ ที่ประชุมว า ตามพระราชบัญญั ติบริษั ทมหาชน จํากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 46. กําหนดวา ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล โดยจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธาน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องพิจารณา
ในวาระนี้ โดยขอใหแจงชื่อ-นามสกุล และสถานะกอนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยในวาระนี้ไมมีผูแสดงความ
คิดเห็น หรือ สอบถาม ประธานจึ งขอใหที่ ประชุมพิ จารณาอนุมั ติการงดจัดสรรกํ าไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการ
งดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดํ าเนิ นงานประจํ า ป 2562 สิ้ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2562 ตามรายละเอี ยดที่ เ สนอทุ ก ประการ
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ 1)
2)

วาระที่ 5

23,509,128,845
13,054,100
50,100
0
23,522,233,045

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9443
0.0555
0.0002
100.0000

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทําให
ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด จํานวน
23,522,233,045 เสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ประธาน ได มอบหมายให ผศ. ดร. ธี รชั ย อรุ ณเรื องศิ ริ เลิ ศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กลาวตอที่ประชุมวาตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดให ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
อยางนอย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน
1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
จํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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1.
2.
3.

ดร. ชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิ ุล
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง
นางสาวกรรณิการ ยมจินดา
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ในชวงระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทและ
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท
เพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสงเสริมใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น
และลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ จึงไดเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานออกจากที่ประชุม
เปนการชั่วคราวจนกวาการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแลวเสร็จ
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุนไดถามประธานกรรมการวา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนทรียา
วงศศิริกุล ไดยื่นหนังสือลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทโดยใหการลาออกมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ใชหรือไม
พรอมยืนยันวา คําถามดังกลาวเกี่ยวของกับวาระนี้ เนื่องจากการยื่นหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ถึงบริษัท
นั้น สงผลใหความเปนกรรมการสิ้นสุดลงตามที่นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ไดแสดงเจตนาตามหนังสือลาออก ดังนั้น การที่
บริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมโดยไมไดแจงสถานะที่ถูกตองของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล โดยมีรายชื่อของนางสาวสุนทรียา
วงศศิริกุล เปนหนึ่งในกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและถูกเสนอกลับเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระ
หนึ่งนัน้ ถือเปนการออกหนังสือเชิญประชุมโดยมิชอบ โดยตนเห็นวาเปนขอเท็จจริงที่สามารถตอบวาประธานกรรมการไดรับ
หนังสือลาออกฉบับดังกลาวหรือไม
ประธานกรรมการแจงวาคําถามดังกลาวไมเกี่ยวของกับวาระการออกเสียงพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ดังนั้น ประธานกรรมการขอไมตอบคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระนี้
ประธานกรรมการขอใหฝายกฎหมายเปนผูชี้แจง
นางสาวจิ ต รลดา สิ ร ะชาดาพงศ เลขานุ ก ารบริ ษั ท และประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารด า นกํ า กั บ ดู แ ล
และกฎหมายไดสอบถามตอนายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน เกี่ยวกับวันที่ในหนังสือลาออก
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุน อานขอความจาก สําเนาหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เรื่องลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท “เรียน ประธานกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ดวยหนังสือนี้ ขาพเจา
นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เนื่องจากมีเหตุจําเปน
อื่นอันมิอาจกาวลวงได โดยใหการลาออกมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ
เหนือบริษัท สําหรับคาตอบแทนอันเกิดจากการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นางสาวสุนทรียา
วงศศิริกุล กรรมการ” และอภิปรายตอไปวา ตามกฎหมายหากหนังสือฉบับนี้ไดนําสงถึงประธานกรรมการ นางสาวสุนทรียา
วงศศิริกุล ตองพนจากการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยไมมีฐานะกรรมการจนถึงวันที่ประชุมผูถือหุน นายสุวัฒน พฤกษเสถียร
ขอทักทวงวาการออกหนังสือเรียกประชุมในวาระนี้เปนการเรียกประชุมที่ไมชอบและไมประสงคลงคะแนนในวาระนี้
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย ในระหวางรอความเห็นของ
ที่ปรึกษากฎหมาย ไดดําเนินการประชุมตอโดยรายงานวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงดําเนินการตาม
กระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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ความเหมาะสม อันประกอบดวย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคประกอบ
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผาน
มาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวงที่ผานมา
กรรมการทุกทานปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการอิสระทีด่ ํารงตําแหนงเกิน 9 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเห็นสมควรให ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธาน
กรรมการ และกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหกับบริษัทตอไป เนื่องจากมีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระ
ครบถวนตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดและมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อันเปนประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทอยางยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทได
อยางเปนอิสระ เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัทและเปนไปตามเกณฑและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดมา
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับ
การเสนอชื่อจึงไดลงคะแนนเสียงพิจารณาเปนรายบุคคลเห็นสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแตป
2543 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 20 ปตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 23 ปเศษ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการมาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ
ยมจินดา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเนื่องกัน
หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ป 8 เดือน
โดยเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติยอและขอมูลของกรรมการทั้ง 3 ทาน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัท ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในประเด็ น
ที่เกี่ยวของกับเรื่องพิจารณาในวาระนี้ โดยขอใหแจงชื่อ-นามสกุล และสถานะกอนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม โดยใน
วาระนี้ มีผูแสดงความคิดเห็น และสอบถาม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร อภิปรายวา การเรียกประชุมผูถือหุนโดยมีรายชื่อนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล
เปนหนึ่งในกรรมการผูออกจากตําแหนง และเสนอใหเลือกตั้งกลับเขารับตําแหน งนั้น ถือเปนการเรียกประชุมโดยไมชอบ
และขอเสนอใหบริษัทถอดชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกจากรายชื่อกรรมการที่เสนอเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนง
หรือเสนอใหบริษัทรองขอใหนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ถอนตัวออกจากการเปนกรรมการเพื่อใหบริษัทไมมีปญหาในเรื่อง
คดีความในอนาคต มิเชนนั้น ผูถือหุนอาจใชสิทธิดําเนินคดีวาการเรียกประชุมไมชอบหรือการเลือกนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการนั้นไมชอบ ดังนั้น นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งไดเคยตัดสินใจลาออกแลว นางสาว
สุนทรียา วงศศิริกุล กลับมายืนยันการลาออกตอที่ประชุมนี้ หรือบริษัทถอนชื่อนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกจากกรรมการ
ผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้งกลับเขารับตําแหนง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูถือหุนและบริษัท
นางสาวยุคลธร สดสวัสดิ์ ผูถือหุน แจงตอที่ประชุมวา การใหกรรมการที่ยื่นหนังสือลาออกจากการเปน
กรรมการบริษัท เขามานั่งประชุมในที่ประชุมผูถือหุน โดยแจงวาเปนกรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้ง
ใหเขารับตําแหนงนั้น ถือเปนการเรียกประชุมโดยไมชอบ และไมควรดําเนินการเชนนี้ตอไป
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องดังกลาว
นายเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายจากที่ ปรึก ษากฎหมาย บริ ษัท เบเคอร แอนด แม็ค เคนซี่ จํ ากั ด
ไดชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 20 “กรรมการคนใดคนหนึ่งจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออก
มีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ….” ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 73 ที่กําหนดวา
“กรรมการคนใดจะลาออกจากตํ า แหน ง ให ยื่ น ใบลาออกต อ บริ ษั ท การลาออกมี ผ ลนั บ แต วั น ที่ ใ บลาออกไปถึ ง บริ ษั ท ”
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวากรรมการทานนั้นไดยื่นใบลาออกไปแลวหรือไม เมื่อใด และใหการลาออกมีผลเมื่อใด และบริษัท
ไดรับใบลาออกหรือไม
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ สอบถามฝายกฎหมายของบริษัทวา บริษัทไดรับหนังสือลาออกของ
นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล หรือไม
นางสาวจิตรลดา สิ ระชาดาพงศ เลขานุการบริษัทและประธานเจาหนา ที่บริหารดานกํากับดู แลและ
กฎหมายแจงวาฝายกฎหมายไดรับหนังสือลาออกของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ผานทางประธานบริษัทและหนังสือลาออก
สงมาถึงบริษัทในวันที่ 11มิถุนายน 2563 โดยเก็บฉบับสําเนาไว
นายสุวัฒน พฤกษเสถียร ผูถือหุนเสนอใหถอดถอนชื่อของนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ออกกรรมการ
ผูออกจากตําแหนงและถูกเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงเพื่อไมใหมีขอพิพาทในอนาคต
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการถอนชื่อของ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล
ออกจากการเปนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและเสนอเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง และใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไดแก ดร. ชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ ยมจินดา มีรายชื่อเปนกรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหเลือกตั้ง
กลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ในวาระนี้จ ะตอ งไดรั บคะแนนเสีย งข า งมากของผูถื อหุ นซึ่ งมาประชุ มและมี สิท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏวาไมมี
ขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในคราวนี้ เปนรายบุคคล และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง กอน จากนั้นจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
เห็นดวย ตามลําดับ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ผศ ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดเชิญกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ 2 ทาน ไดแก ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย และนางสาวกรรณิการ ยมจินดา กลับเขาหองประชุม พรอมทั้ง
ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจ และกลาวตอนรับกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเพื่อกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
5.1 ดร. ชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

23,522,043,725
139,320
50,000
0
23,522,233,045
5.2

นางสาวสุนทรียา

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วงศศิริกุล

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9992
0.0006
0.0002
100.0000

กรรมการ

เนื่องจากประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหถอนวาระ 5.2 ออกจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จึงไม
ตองเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเขารับตําแหนงอีก
5.3
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ 1)
2)
วาระที่ 6

นางสาวกรรณิการ ยมจินดา
23,509,123,545
13,059,500
50,000
0
23,522,233,045

กรรมการ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9443
0.0555
0.0002
100.0000

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดว ยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ไม มี ผูถื อหุนและผูรั บมอบฉั นทะเข ารวมประชุ มเพิ่ มขึ้ นจากตอนเริ่ มประชุ มทํ าให ในวาระนี้
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด จํานวน 23,522,233,045 เสียง
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

ประธานไดมอบหมายให ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กลาวตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย คะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนจาก
การปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและเปนธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนด
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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ค า ตอบแทนกรรมการ ประจํ า ป 2563 ซึ่ ง ได พิ จ ารณาตามแนวนโยบายโดยพิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บอ า งอิ ง จาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแตละคณะแลว เห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งเปนจํานวนเดียวกัน
กับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ
เปนดังนี้
ตําแหนง

คาตอบแทน
ประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

คาตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

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
ค า ตอบแทนและสิ ท ธิ ประโยชน อื่ น นอกเหนื อ
จากคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม
หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ กรรมการที่ดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไมไดรับ
คาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว
ประธานได เ ป ด โอกาสให ที่ ป ระชุ ม ซั ก ถามหรื อ เสนอแนะในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ ปรากฏว า ไม มี
ขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัต ิก ารกํ า หนดคา ตอบแทนกรรมการประจํ า ป 2563 ตามรายละเอีย ดที ่เ สนอ
ทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563

23,520,559,045
20,000
1,654,000
0
23,522,233,045

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9929
0.0001
0.0070
100.0000
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หมายเหตุ

1)
2)

วาระที่ 7

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทําให
ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด จํานวน
23,522,233,045 เสียง

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563

ประธาน ไดมอบหมายให นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ แตสืบเนื่องจากเกิดขอขัดของชั่วคราวในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสจากประเทศสิงคโปร
ประธานจึงเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ประธานกลาวตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบ
บัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่
พนจากการปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ด ว ยมติ เ สี ย งส ว นใหญ ได พิ จ ารณาและเห็ น ว า เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท
และผูถือหุนของบริษัททุกราย ประกอบกับบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณาใหบริษัทพนเหตุเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (Resume Trading) รวมถึงเพื่อใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงเปนการเพิ่ม
โอกาสในการจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยมติเสียงสวนใหญ จึงเห็นสมควรเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงสวนใหญไมเห็นชอบการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติ
หนาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินไดอยางอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่ท่ีผานมา
ที่แสดงถึงผลงานเปนที่ประจักษ ซึ่งสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูมีสวนไดเสียและองคกรกํากับดูแล
ตลาดทุนและองคอื่นๆ เกี่ยวของไดเปนอยางดี ทั้งยังไมมีผลประโยชนขัดแยง และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท และเพื่อความ
สอดคลองตอเนื่องของการปฏิบัติหนาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินบริษัทที่ผานมาจนถึงในปจจุบัน
ที่อยูในชวงสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
ถามีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี อาจเกิดผลเสียหายได รวมถึงคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมที่สูงกวาผูสอบบัญชีเดิมอยางมี
นัยสําคัญ ที่ไมไดแสดงถึงคุณคาที่เพิ่มเติมเขามาใหกับบริษัทอยางเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทและผูถือหุนสวนนอยจะไดรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดรบั หนังสือแจงประเด็นทางดานบริหารที่อาจเขา
ขาย มาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่จะตองมีการดําเนินการตรวจสอบ
พรอมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบดวยเสียงสวนใหญ
จึงไมเห็นควรเปลี่ยนผูสอบบัญชีในชวงเวลานี้ เนื่องจากแสดงถึงความไมโปรงใส และอาจมีผลประโยชนทับซอน ผิดหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ แมวาฝายบริหารจะแจงวาผูสอบบัญชีรายใหมเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมาะสม แตคณะกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563
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ตรวจสอบก็ยังไมเคยไดรับการนําเสนอหรือพูดคุยกับผูสอบรายใหมแตอยางใด จากเหตุผลทั้งหมด จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเสียงขางมาก เห็นวาไมมีเหตุอันควรอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีในชวงเวลานี้
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติ
หนาที่ของผูสอบบัญชีแตละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชีป 2563
จึงมีมติเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตัง้ ผูส อบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(1)
(2)
(3)

นายอภิชาติ สายะสิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท พรอมกําหนดคาสอบสําหรับงบการเงินของบริษัท
สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับปที่ผาน
มาในอัตรารอยละ 10.50 เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และราคาที่ทางผูสอบบัญชี
เสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวไมรวมถึง
คาบริการอื่น (Non-audit fee) ถาหากมี ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง
รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2563 และ 2562
รายการ
ป 2563 (ปที่เสนอ)
คาสอบบัญชี
4,000,000 บาท
คาบริการอื่น
ไมมี

2562
3,620,000 บาท
ไมมี

เพิ่ม
รอยละ10.50
0

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ดังรายนามขางตน ไมมีผูสอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแลวเปนเวลาเกิน 7 รอบปบัญชีไมวาจะ
ติดตอกันหรือไมก็ตาม
นอกจากนี้ เบเคอร ทิลลี่ ไดรับการจัดอัน ดับในระดับโลกจากผลการสํารวจโดย The International
Accounting Bulletin World Survey ในป 2562 ใหเปนบริษัทใน 10 อันดับแรก สําหรับเครือขายที่ใหญที่สุดในโลกในเชิง
รายได และเปนอันดับที่ 9 จากจํานวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะทอนถึงความกวางขวาง หลากหลาย รวมทั้ง
ความเชี่ยวชาญของเครือขายและการใหบริการของบริษัท ในการนี้ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไดรับการเสนอชื่อเปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย
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สําหรับรายละเอียดคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่บริษัทจายใหกับผูสอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นที่
เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบ
บัญชี” ของรายงานประจําป 2562
นอกจากนี้ นายหลี จง หยวน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดวย นายหลี จง หยวน ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และ นายคริสโตเฟอร ไมเคิล
เน็คสัน ซึ่งในเรื่องการแต งตั้งผูต รวจสอบบัญชี กรรมการตรวจสอบ 2 ท าน จาก 3 ทาน ไมมีขอ ขัดของตามที่ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการไดมีมติไว
ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีผูซักถามซึ่งสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนสอบถามวา บริษัท เบเคอร ทิลลี่ เปนผูสอบที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
หรือเปนผูสอบที่ทําตอเนื่องมา และเนื่องดวยสาเหตุใดคาสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้นรอยละ 10 โดยคาจางรวมถึงบริษัทลูกซึ่งอาจ
มีปริมาณงานไมมาก รวมทั้งบริษัทมีการผลิตที่นอยลง และยอดการสั่งซื้อที่มีไมมาก เพราะเหตุใดคาสอบบัญชีจึงมีราคาสูงมาก
นายหลี จง หยวน ชี้แจงตอผูถือหุนวา บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบเขามาใหเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมวาในขั้นตอนการเลือก บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผานการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับราคา
คาสอบบัญชีไดเปนไปตามราคามาตรฐานของราคาตลาดและตามขนาดของกิจการ
นายศั ก ดิ์ ชัย สกุ ล ศรี ม นตรี ผู ถื อ หุ น ขอให แ นะนํ า บริ ษั ท เบเคอร ทิล ลี่ ออดิ ท แอนด แอ็ด ไวเซอร รี่
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด หากบริษัทติดอันดับ 1 ใน 10 ตามที่ไดแจงไว และขอใหชี้แจงวาไดรับการจัดอันดับจาก
ประเทศใด เนื่องจากโดยสวนตัวแลวจะคุนเคยกับ EY หรือ Deloitte
นายหลี จง หยวน ชี้แจงตอผูถือหุนวา เบเคอร ทิลลี่ เปนบริษัทระดับนานาชาติที่ไดรับการจัดอยูในอันดับโลก
จากการจัดอันดับจาก The International Accounting Bulletin World Survey ป 2562 ใหเปนบริษัทใน 10 อันดับแรก
ซึ่งมีเครือขายที่ใหญที่สุดในโลกในเชิงรายได และเปนบริษัทที่ติดอันดับ 9 จากจํานวนหุนสวนและจํานวนพนักงานของบริษัทที่
สะทอนถึงความกวางขวางและเปนที่รูจักของบริษัท
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน กลาววา ในการจางบริษัทที่มีชื่อเสียงในขณะที่ธุรกิจของบริษัทประสบ
ปญหาอยูนั้น มีความสมเหตุสมผลหรือไม เนื่องจากบริษัทไดจางบริษัทผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนที่ไมรูจักมารับหนาที่ผูสอบบัญชี
ของบริษัท โดยมีราคาที่สูงขึ้นตามความเสี่ยงจากราคา 3.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 4 ลานบาท ทั้งนี้ ปจจัยของราคาดังกลาว
ขึ้นอยูกับสิ่งใดบาง ไมวาจะเปนการตรวจสอบ การทํางาน รายได หรือธุรกรรม อีกทั้งยังเปนปแรกที่รับหนาที่เปนผูสอบบัญชี
นายหลี จง หยวน รับทราบขอเสนอแนะตามที่ผูถือหุนแจงมา
นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษสิทธสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สอบถามวา ในวาระการเปลี่ยนผูสอบ
บัญชีดังกลาวไดแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงสวนใหญไมเห็นชอบที่จะใหเปลี่ยน แตคณะกรรมการบริษัทยืนยัน
ที่จะเปลี่ยนผูสอบบัญชี จึงขอทราบเหตุผลหรือความขัดแยงจากกรณีดังกลาว
นายหลี จง หยวน ตอบข อ สอบถามของผู ถื อ หุ น ว า คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า
แกคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การตัดสินใจอยูภายใตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท แตไมมีหนาที่ในการตัดสินใจ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
พรอมทั้งกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ 1)
2)

วาระที่ 8

23,507,549,964
14,633,081
50,000
0
23,522,233,045

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9376
0.0622
0.0002
100.0000

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทําให
ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด จํานวน
23,522,233,045 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

ประธานไดม อบหมายให นางสาวจิต รลดา สิร ะชาดาพงศ ประธานเจ าหนา ที่บริ หารด านกํา กับ ดูแ ล
และกฎหมาย เปนผูรายงานสําหรับวาระนี้
นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ กลาวตอที่ประชุมวา เพื่อใหขอบังคับของบริษัท ขอ 29. และขอ 34.
มีความเหมาะสมสอดคลอง และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด จึงเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29.
ตามพระราชกํ าหนดว า ดว ยการประชุ มผ า นสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส ลงวั น ที่ 19 เมษายน 2563 มาตรา 6
กําหนดให “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละ
ฉบับแลว ผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมาย” และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ
หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห งชาติ ฉบั บที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุ มผ านสื่อ อิ เล็ กทรอนิ กส ลงวั น ที่ 27 มิ ถุน ายน 2557 (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2563
กําหนดใหกรณีขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัดที่ไมไดกําหนดหรือหามวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวเปนการเฉพาะ
นิติบุคคลนั้นประสงคจะจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็สามารถดําเนินการได
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ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนของบริบทในขอบังคับของบริษัท และเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทตอการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ในบางกรณีที่กรรมการประสงคจะเขารวมประชุม
แตดวยขอขัดของบางประการทําใหไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุ มผูถื อหุ นพิ จารณาอนุมั ติก ารแกไ ขเพิ่มเติม ขอ บังคั บของบริษั ท ขอ 29. เรื่อง การประชุม ผานสื่อ อิเ ล็กทรอนิก ส
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•

ขอ 29.

จากเดิม
“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง”
แกไขเปน
“ขอ 29. คณะกรรมการจะต องจั ดประชุ มกั นอย างน อยสาม (3) เดื อนต อครั้ ง ณ จั งหวั ดอั นเป นที่ ตั้ ง
สํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ใหประธานหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจอาจกําหนดใหการ
ประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในเวลาดังกลาวนั้น การประชุม
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จัดในสถานที่แหงเดียวกันตามที่กฎหมายและ
ขอบังคับฉบับนี้กําหนดไว”
(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 34.
สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ อ อํา นวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ ลงวัน ที่ 4 เมษายน 2560 โดยให ยกเลิก และแกไ ขความในมาตรา 100
แห ง พรบ. บริ ษั ท มหาชน ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท เพื่ อ ช ว ยส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให ขอ บั ง คั บ ของบริษั ท สอดคล อ งกั บ การแก ไ ข พรบ. บริ ษั ทมหาชน คณะกรรมการบริ ษั ท
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุนเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•

ขอ 34.

จากเดิม
“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือ
หุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งใน
สิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้น จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุม
ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน”
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แกไขเปน
“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุน
คราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่ ง มี หุ น นั บ รวมกั น ได ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละสิ บ (10) ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได ทั้ ง หมด จะเข า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลาย
ซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแต
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวน
ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
การประชุ มผู ถื อหุ นตามวรรคหนึ่ งและสองอาจดํ าเนิ น การผ า นอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของในเวลาดังกลาวนั้น หรือโดยการนํากฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของมาใชในเวลาดังกลาว การประชุม
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับที่การประชุมผูถือหุนที่จัดในสถานที่แหงเดียวกันตามที่กฎหมายและขอบังคับ
ฉบับนี้กําหนดไว”
ประธานได เ ป ด โอกาสให ที่ ป ระชุ ม ซั ก ถามหรื อ เสนอแนะในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เมื่ อ ปรากฏว า ไม มี
ขอซักถามหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติอ นุมัติแกไ ขเพิ่ม เติม ขอ บังคับ ของบริษัท ขอ 29. เรื่อ ง การประชุม ผา น
สื่ออิเล็กทรอนิกส และขอ 34. เรื่อง การใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท และ
กําหนดใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายทะเบียน และมีอํานาจดําเนินการตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
ตามรายละเอียดขางตนตามเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี ่ข องจํ า นวนเสีย งทั ้ง หมดของผู ถ ือ หุ น ซึ ่ง มาประชุม และมีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ 1)
2)

วาระที่ 9

23,522,163,045
20,000
50,000
0
23,522,233,045

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9997
0.0001
0.0002
100.0000

มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทําให
ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด จํานวน
23,522,233,045 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และแสดงขอคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผูสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน ใหขอเสนอแนะตอกรณีเหตุการณในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) จึงเสนอใหบริษัทเลือกกรรมการทานใดทานหนึ่งขึ้นเปนรองประธาน เพื่อใหรองประธาน
กรรมการสามารถปฎิบัติหนาที่แทนประธานในที่ประชุมไดทันที ในกรณีที่ประธานกรรมการไมไดรับลงคะแนนเสียงเลือกกลับ
เขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประธานขอรับขอเสนอนี้ไวเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามถึงความคืบหนาของบริษัทตอกรณีการยื่นเรื่องการครอบงํา
กิจการและผลประโยชนทับซอนตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาวาดําเนินการเชนเดียวกับกรณีของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด
(มหาชน) หรือไม อีกทั้ง มีการนําสงหนังสือไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. และดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลวหรือไม ทั้งนี้ ตนไดรับแจง
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) วาจะไดรับผลตอบกลับจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 60 วัน ในการนี้ ขอใหบริษัทแจงความคืบหนาใหผูถือหุนทราบ เพื่อเปนการยืนยันการกํากับกิจการดูแลกิจการที่ดี
เนื่องจากบริษัทตกอยูในฐานะที่มีการครอบงํากิจการอันอาจจะนําไปสูประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ชี้แจงตอผูถือหุนวา ในประเด็นของผูสอบบัญชีไดดําเนินการทางกฎหมาย
มีดําเนินการยื่นเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพยฯ โดยดําเนินการลักษณะเดียวกันทั้ง 2 บริษัท
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของปที่ที่ผานมา ขอใหฝาย
บริหารพึงใชความระมัดระวังในการบริหารงานดวยความรอบคอบ ซึ่งมีกรณีตัวอยางจากบริษัทที่อยูในธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกันซึ่งอยูในกระบวนการฟนฟูกิจการ แตมีผลประกอบการที่ดีกวาบริษัท และสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
•

ดอกเบี้ยที่จายปที่ผานมาเปนเงินจํานวนประมาณ 1,100 ลานบาท เปนดอกเบี้ยจายที่จายใหกับ
Link Capital จํานวน เทาไหร

•

บริษัทเปนหนี้กับ Link Capital จํานวนเทาใด
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นายราจี ฟ ชวาเวิ๊ ด ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารด า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น ตอบข อ ซั ก ถามของผู ถื อ หุ น ว า
ในปท่ีแลวบริษัทจายดอกเบี้ยใหแก Link Capital เปนเงินจํานวน 213 ลานบาท และปจจุบันบริษัทยังคงเปนหนี้อยูจํานวน
1,200 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินกูที่เปนเงินสด และ Standby Letter of Credit ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันการชําระเงิน
ทีอ่ อกใหกับคูคาในการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนหนึ่งในวงเงินจํานวน 40 ลานบาท
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน เรียนแจงผานคณะกรรมการบริษัทไปยัง Link Capital และ SSG
วาขณะนี้บริษัทมีวงเงินกับคูคา (supplier credit) ในรูปของ Letter of Credit (L/C) หรือ T/R โดยขอให Link Capital
ผอนปรนบริษัทเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ และมีคาปรับ ซึ่งหากดําเนินการไมไดตองดําเนินการแปลงหนี้เปนทุน และขอใหชวย
เจรจาเกี่ยวกับผลประโยชนทั้งหมดของบริษัท และเพื่อขอลดดอกเบี้ยเหลือเปนอัตรารอยละ 5 พรอมเรียนตอประธานเจาหนาที่
บริหารเพื่อประสานกับ SSG และ Link Capital ในการใหความชวยเหลือตอผูถือหุนใหพนวิกฤตการณนี้
ประธานไดกลาวเพิ่มเติมวา ตามขอสังเกตของนายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็น
ของผูถือหุนสวนใหญ คณะกรรมการขอรับทุกขอเสนอแนะนําไปเพื่อพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผูถือหุนและบริษัทอยางจริงจัง
ประธานเจาหนาที่บริหารไดพยายามรวบรวมปญหาตางๆ และไดจัดทําโครงสรางองคกร ปรับเปลี่ยนโครงสรางพนักงาน รวมถึง
สิ่งที่ผูถือหุนเสนอแนะมา เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกทานผูถือหุนดวยเชนกัน
ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ระยะเวลาที่บริษัทจะกลับมาซื้อขายคือเมื่อใด รวมทั้งตั้งขอสังเกตวาทั้งสอง
บริษัทมีกรรมการชุดเดียวกัน จะมีความเปนไปไดหรือไมสําหรับการควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทเขาดวยกัน เพื่อทําใหคาใชจาย
ลดลง
นายคนิสร สุคนธมาน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอผูถือหุนเพิ่มเติมวา กรณีดังกลาวบริษัทอาจนํามา
พิจารณาในอนาคต ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทมีโรงงานการผลิตที่แยกจากกัน เครื่องจักรในการผลิตใชวัตถุดิบมีความแตกตางกัน
รวมทั้งขอดีและขอเสียของแตละบริษัท แมวาผูถือหุนจะประเมินสถานการณขณะนี้วายังไมดีพอ อีกทั้ง กําลังการผลิตอาจยัง
ไมเต็มที่ หากในอนาคตรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น ตนเชื่อวาโรงงานจะเปนทรัพยสินที่มีคาของ
ผูถือหุน ทั้งนี้ ขอนอมรับไวและจะนําขอสังเกตดังกลาวเขาหารือความเปนไปได และพิจารณาขอดีขอเสียในอนาคตตอไป
สําหรับระยะเวลาการกลับมาซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยังไมสามารถแจงใหทราบได
เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทมิไดนิ่งนอนใจและ
พยายามดําเนินการเรื่องทีเ่ กี่ยวกับตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยหลังจากนั้นจะทําใหหลายอยาง
ชัดเจนขึ้น
ประธานแจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในครั้งนี้เสร็จ
สิ้นลง บริษัทจะแจงขาวผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของ
บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผูถือหุนมีขอแกไขหรือขอทักทวงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกลาว สามารถแจง
งานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพรรายงานบนเว็บไซต เพื่อบริษัทจะไดรวบรวมและดําเนินการตอไป
ซึ่งหากไมมีขอแกไขหรือขอทักทวงใดๆ บริษัทจะถือวา ทานไดรับรองรายงานการประชุมแลว โดยเปนไปตามแนวทางที่บริษัท
อื่นในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการ ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดไวใหตองมีวาระรับรองรายงานการประชุม
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563

หนา 28/29

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

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม
ประชุมทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมพรอมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เปนประโยชนตอที่ประชุมและปดการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2563
ปดประชุมเวลา 16.20 น.

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย)

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ)

หนา 29/29

