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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเยาวโรจน์
2. นางสาวนันทนา

กลิ่นบุญ
ธรรมเทิดไท

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จากัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.40 น.
นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวแนะนา
คณะกรรมการบริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา
กฎหมายและผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้รวม 11 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่ งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 รวมถึงขั้นตอน
การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการ
บันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ เกิด ความโปร่ง ใสและเป็ น การปฏิบั ติ ต ามแนวทางการจั ด การประชุ ม ผู้ ถือหุ้ น ที่ ดี
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับบริษัท
ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน
ผู้ด าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบว่ า เมื่อวั นที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษั ทได้ เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างเพียงพอ
ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 9,861 ราย รวมจานวนหุ้น 6,850,180,964 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
9,794 ราย รวมจานวนหุ้น 6,430,843,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 67 ราย รวมจานวนหุ้น
419,337,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.12
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น ณ ตอนเปิดประชุม ดังนี้
เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

189
138
18
345
37.8544

ราย นับจานวนหุ้นได้
979,315,404
ราย นับจานวนหุ้นได้
945,782,958
ราย นับจานวนหุ้นได้
667,998,676
ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้ 2,593,097,038
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
6,850,180,964

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ได้กาหนดให้ “การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
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และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ดังนั้น
จากจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจานวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว
จากนั้น นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
จะพิจารณาเรียงลาดับตามวาระ คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 สาหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง
และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษั ท ข้อที่ 40 กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน
ให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีอื่น : ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด
ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนการสอบถาม เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนาเสนอจบในแต่ละ
วาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
3. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัท อาจเชิญท่าน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ
4. ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่







สาหรับผู้ที่เห็นด้วย : ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อมลงลายมือชื่อ
บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง : ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ลงคะแนน โดยทาเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น
เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
ในการประชุม บริษัท ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทาการเท
คะแนนไปทางเห็นด้ ว ยทั้ ง หมด และจะเรีย กเก็บ บัต รลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ ป ระสงค์จ ะลงมติ
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท ได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
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5.

สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออก
เสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

กรณีที่มีผลทาให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้






บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
ผู้ลงคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
บัตรลงคะแนนทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ
เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
บัตรลงคะแนนชารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด

6. เมื่อจบการพิจารณาแต่ ละวาระ ประธานฯ จะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ





กรณี ที่ สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงได้ เสร็จสิ้ นในวาระนั้ น ประธานฯ จะแจ้ งและสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานฯ จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้ง
และสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง
ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์
ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทาการบันทึกคะแนนของท่านให้

7. บริษัท จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับ
คะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้จัดทาและยื่นแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน
2561 บริษัทได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 3/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้การรับรองบริษัท เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองนั้น
ทั้งนี้ บริษัทได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่ อเข้ารับมอบใบประกาศ
โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมรับใบประกาศในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
พิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ -นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือ แสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่ง
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
นายศักดิ์ ชัย สกุล ศรีม นตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุ ในการเว้ นช่ ว งการประชุ ม ผู้ถือหุ้น เป็ น
ระยะเวลากว่า 1 ปี กว่า และจากเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายจะส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของบริษัทหรือไม่อย่างไร
นางสาวสุ น ทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริหารด้ านบั ญ ชี และการเงิ น และ
เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุนทรียา”) ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงสาเหตุของการเว้นช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา
1 ปีกว่า เนื่องจากมีเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหาย จากกระบวนการฉ้อโกงเหล็กทางภาคตะวันออก จึงเกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทค่อนข้างมาก ทาให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งงบการเงินได้ เนื่องจากบริษัทประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลในงบ
บัญชีอย่างละเอียด และรอการประเมินมูลค่าความเสียหายจากกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา
ทางบริษัทได้อยู่ในช่วงของการยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง
ประธานฯ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในประเด็ น การเข้ า ร่ ว มโครงการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ว่ า บริ ษั ท มี
คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะมีระบบการตรวจสอบ การป้องกันการทุจริตทั้งภายใน และภายนอก
โดยเฉพาะการติดต่อหน่วยงานภาครัฐบาลภายนอกซึ่งไม่มีการเสนอเงินสินบนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ทุกประการ
นางสาวสุนทรียา ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบต่อโครงการต่อต่อต้านคอร์รัปชั่ นดังนี้
การทุจริตจากเหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายเกิดจากบุคคลภายนอก โดยไม่มีบุคคลภายในหรือกระบวนการภายใน
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตครั้งนี้ แต่เป็นเพียงผู้เสียหาย ทั้งนี้ ในเรื่องการเข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน สาเหตุเนื่องจากทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อกาหนดและแนวทาง
ของโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกประการ เหตุการณ์เศษเหล็กสูญหายดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อการเข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
30 สิงหาคม 2560

ประธานฯ แจ้ ง ให้ที่ ประชุ มทราบว่ า บริษั ทได้ จั ดท ารายงานการประชุ มวิ สามั ญผู้ ถือหุ้น ครั้ง ที่
1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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ประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสาเนารายงาน
การประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
พิจารณาในวาระนี้ โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยในวาระนี้ไม่มี
ผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
2,610,922,985

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9748

ไม่เห็นด้วย

657,500

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0252

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เห็นด้วย

หมายเหตุ

1)
2)

วาระที่ 3

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ม
เปิดประชุมจานวน 18,483,447 หุ้น คิดเป็น 18,483,447 เสียง ทาให้ใน
วาระนี้ มี จ านวนเสี ย งของผู้ ถื อหุ้ น ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉัน ทะ
ทั้งหมดจานวน 2,611,580,485 เสียง

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี
และการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน
ดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)
จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
32,172,051,983 บาท
19,781,236,022 บาท
12,390,815,961 บาท

ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น

งบการเงินรวม
28,738,619,718 บาท
(325,912,888) บาท
(0.060) บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลของการฟื้นฟูกิจการว่าจะปรากฏอยู่ในงบการเงิน
ปี 2560 ปี 2561 และปีถัดไป รวมทั้งบริษัทจะได้กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ และ ณ ขณะนี้แผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทอยู่ในขั้นตอนใด
นางสาวสุ นทรียา ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่ า ปัจจุบั นบริษัทไม่ ได้อยู่ภายใต้การฟื้ นฟูกิจการของศาล
ล้มละลายกลาง และชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับโครงสร้างหนี้ประกอบด้วยหลายวิธี ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมีความพยายาม
จะแปลงหนี้เป็นทุน แต่ไม่สามารถทาได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน กระบวนการดังกล่าวจึงยังไม่เสร็จสิ้น จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทยังไม่ได้ รับกาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการอื่นๆ หากมีความคืบหน้า บริษัทจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้น บริษัทควรจัดเตรียมงบการเงินฉบับตีพิมพ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องของการลดการใช้
กระดาษ และนาส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อ พิจารณาปรับปรุงการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทขาดทุน เนื่องจากปริมาณยอดขาย และ
ปริมาณในการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2560
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นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ ประชุม ว่า สาเหตุของการขาดทุน ในขณะที่ปริมาณยอดขายและ
ปริมาณในการผลิตเพิ่มขึ้น แต่กาไรกลับลดลง ประกอบด้วยสาเหตุ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก การขาดทุนเกิดจาก
ดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้ที่ครบกาหนดชาระ (overdue) ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งทาให้ดอกเบี้ยถูกทบไปเรื่อยๆ ประการที่
สอง เรื่องค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปีหนึ่งคิดเป็นประมาณ 900 ล้านบาท ถึงแม้ว่า กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายในการตัดจาหน่าย (EBITDA) จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ าย ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสาหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาต่อไป
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
2,610,623,554

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9598

ไม่เห็นด้วย

1,050,001

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0402

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

-

เห็นด้วย

หมายเหตุ

1)
2)

วาระที่ 4

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ม
เปิ ดประชุ มจ านวน 93,070 หุ้น คิด เป็ น 93,070 เสี ย ง ทาให้ในวาระนี้ มี
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน
2,611,673,555 เสียง

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กาหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให้แบ่งเงินปนผล ทั้งนี้
สาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควร
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เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซั ก ถามหรือข้อ เสนอแนะในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งเพิ่ ม เติ ม ประธานจึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาลงมติ อนุ มั ติ
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน ปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลการดาเนินงาน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุก
ประการ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
2,611,977,528
0
0
0

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

1)
2)

วาระที่ 5

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0
-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิด
ประชุมจานวน 303,973 หุ้น คิดเป็น 303,973 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวน
เสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉั น ทะทั้ ง หมดจ านวน
2,611,977,528 เสียง

พิจารณาให้สัตยาบันการกาหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายธีระพล ปุสสเด็จ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น้ อยกว่ า สองในสามของจ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ ม และเพื่ อให้คณะกรรมการบริษั ท ได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ดังนั้ น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
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เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ซึ่งเป็นจานวน
เดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดยรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นดังนี้
ตาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

60,000
-

20,000

6,250
5,000

60,000
-

-

6,250
5,000

-

-

6,250
5,000
ไม่มี

*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสาหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 53 ของรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไป
ในระหว่ างปี 2561 ซึ่ งเป็ นจ านวนเดี ยวกับจ านวนที่ ได้ รับอนุ มั ติ จากที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 โดย
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สาหรับปี 2561 เป็นดังนี้

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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รายชื่อกรรมการ

1. นายยรรยง
คุโรวาท
2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
3. นายธีระพล
ปุสสเด็จ
4. ผศ. ดร. ธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ
*
5. คุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล
6. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
7. นายริวโซ
โอกิโน
*
8. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
9. นายสมชัย*
ลีสวัสดิ์ตระกูล
10. นางจุไรรัตน์
ปันยารชุน
11. ผศ. โกมล
วงศ์อภัย
*
12. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
บาเหน็จ คณะกรรมการ คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
กรรมการ สรรหาและ
กากับดูแล รวม (บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
กาหนด
กิจการที่ดี
ค่าตอบแทน
720,000
56,250
5,000
781,250
720,000
40,000
68,750
828,750
240,000
45,000
55,000
6,250
346,250
240,000
40,000
50,000
5,000
335,000
240,000
45,000
6,250
291,250
160,000
15,000
175,000
240,000
45,000
5,000
290,000
240,000
45,000
285,000
2,800,000
331,250 173,750
16,250
11,250 3,332,500

*กรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
จึงไม่ได้รับค่าบาเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น
นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามนายริวโซ โอกิโน กรรมการ ถึงความคืบหน้าในโครงการ
ผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ (automobile industry) และความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว
ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะให้นายริวโซ โอกิโน ชี้แจงประเด็นดังกล่าวในวาระอื่นๆ
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการกาหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการกาหนดและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

2,610,814,771
1,626,200
23,627
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9369
0.0622
0.0009
-
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หมายเหตุ

1)
2)

วาระที่ 6

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิด
ประชุมจานวน 487,070 หุ้น คิดเป็น 487,070 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวน
เสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉั น ทะทั้ ง หมดจ านวน
2,612,464,598 เสียง

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายธีระพล ปุสสเด็จ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น้ อยกว่ า สองในสามของจ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ ม และเพื่ อให้คณะกรรมการบริษั ท ได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาตามแนวนโยบายโดยพิ จ ารณาจากการ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดาเนิ นงานของ
บริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
แล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2562 ซึ่งเป็นจานวนเดียวกันกับที่ได้รั บอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดย
รายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
ตาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

60,000
-

20,000

6,250
5,000

60,000
-

-

6,250
5,000

-

-

6,250
5,000
ไม่มี
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หมายเหตุ

*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณีกรรมการรับค่าตอบแทนใน
ขณะที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสม
นายธีระพล ปุสสเด็จ ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า เฉพาะกรรมการจากภายนอกบริษัทเท่านั้นที่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน โดยไม่ได้รับค่าบาเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

2,611,887,004
104,067
493,627
0
1)
2)

วาระที่ 7

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9771
0.0040
0.0189
-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิด
ประชุมจานวน 20,100 หุ้น คิดเป็น 20,100 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 2,612,484,698
เสียง

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 และ 2562

ประธานได้มอบหมายให้ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี
บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน
ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2561 และปี 2562
จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงิน สาหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และสาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(1)

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2556 ถึง 2559)
(2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2560)
(3) นางสาวดรณี สมกาเนิด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
คนใดคนหนึ่งของสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกาหนดค่าสอบสาหรับงบการเงินของบริษัท
(1) สาหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท และ
(2) สาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจานวนไม่เกิน 3,620,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดาเนินงานในการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับ
ของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง
รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2562, 2561 เทียบกับปี 2560
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

ปี 2562
(ปีที่เสนอ)

ปี 2561
(ปีที่เสนอ)

2560

3,620,000 บาท
ไม่มี

3,620,000 บาท
ไม่มี

3,274,000 บาท
ไม่มี

เพิ่ม (%)
(ปี 2562 /ปี 2561
เทียบกับปี 2560)

346,000 (10.6%)
0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
สาหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีอื่น สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 และ 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุ วิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี
สมกาเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5596 คนใดคนหนึ่งของสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
กาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับงบการเงิน
(1) สาหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท และ
(2) สาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,620,000 บาท
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

2,611,457,840
997,800
400,000
0
1)
2)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9618
0.0382
-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิด
ประชุมจานวน 370,942 หุ้น คิดเป็น 370,942 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวน
เสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และผู้ รั บ มอบฉั น ทะทั้ ง หมดจ านวน
2,612,855,640 เสียง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
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วาระที่ 8

พิจารณาให้สัตยาบันการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สาหรับรายการปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บัญชีและการเงิน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุม ว่า ในปี 2557 บริษัทได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จากัด และ นายนิรัมดร์ งามชานัญฤทธิ์ (“กลุ่มมหาชัย”) (นายนิรัมดร์ฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จากัด) (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557”) โดยรายการ
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
19.21 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน 2556 ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งในการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่
ดังนี้
(ก)

เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

ขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(ค)

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนารายการดังกล่าวเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้
สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทาความเห็นต่อรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็น ข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้นได้พิ จารณาให้ความเห็น และให้สัต ยาบันในการเข้าทารายการดั งกล่าวด้ว ย
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามอ้างถึงรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”)
เกี่ยวกับการเข้าทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปี 2557 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันต่อการเข้าทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 และกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติไม่ให้สัตยาบันในการเข้าทารายการดังกล่าว จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
นางสาวกฤติกา ปฐมกสิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเรื่องความเห็นในการเข้าทารายการว่า เหตุใด
กรรมการจึงเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อยากทราบว่าสมเหตุสมผลอย่างไร และการอนุมัติ
วาระที่ 8 ดังมีผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างไร นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายมีการให้สัตยาบัน
2 แบบ คือการให้สัตยาบันโดยผู้ถือหุ้น และการให้สัตยาบันโดยปริยาย ดังนั้น แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติไม่ให้
สัตยาบันในการเข้าทารายการดังกล่าว แต่ในทางกฎหมายก็ถือว่า มีผลผูกพันกับบริษัทโดยปริยาย เนื่องจากเป็นการ
ทาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทได้เข้าถือเอาประโยชน์ดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการให้สัตยาบันโดยปริยาย ทั้งนี้
ผลผูกพันและภาระที่มีต่อบริษัท เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกจากกัน
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการให้สัตยาบัน หากผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบัน
ภาระที่เกิดขึ้นหมายถึงภาระด้านใด เป็นจานวนเงินเท่าใด
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องภาระที่เกิดขึ้น ภาระ
ดังกล่าวหมายถึงภาระผูกพันในหนี้และการชดใช้หนี้ที่เราได้ก่อขึ้นมา หากทารายการแล้วเกิดความเสียหายต้อง
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องข้อกฎหมายว่ากรรมการชุดที่ได้อนุมัติการทารายการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ
หรือไม่ การที่จะดูว่ามีความรับผิดเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่า จากการกู้เงินก่อให้เกิดประโยชน์หรือความ
เสียหายมากกว่ากัน
นายประสงค์ มานะยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีอัตราดอกเบี้ยของรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในปี 2557 และนามาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน ในปี 2562
นายโรจกร เลิ ศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ที่มาของดอกเบี้ยข้างต้นในอัตรา
ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงกรณีบริษัท
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้หรือไม่
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินปี 2557 นั้นมีความสมเหตุสมผล แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอัตราสูงเมื่อเทียบกับธนาคาร
แต่ ณ ขณะนั้นเป็นอัตราที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถหาได้ที่จะทาให้บริษัทสามารถกลับมาทาการผลิตได้อีกครั้ง หลังจาก
บริษัทปิดการผลิตไป 2 ปี เพื่อรักษาสถานะของบริษัทจดทะเบียน สภาพการจ้างงานของพนักงานบริษัท และสถานะ
ของเครื่องจักรที่จะทรุดโทรมมากหากไม่มีการผลิต โดยภาพรวม หากไม่ทาการกู้เงินจากกลุ่มมหาชัยจะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทเป็นบริษั ทต้นน้า การปิดการผลิตส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อ
บริษัทกลางน้า และบริษัทปลายน้า เนื่องจากกาลังการผลิตของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศไทย หากบริษัทไม่กลับมาผลิตจะทาให้กระทบอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศอีกด้วย ทาให้บริษัทกลางน้า
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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และปลายน้ามีความจาเป็นต้องนาเข้าเหล็กจากต่างประเทศเป็นจานวนมาก เนื่องจากการผลิตเหล็กของบริษัทมีมูลค่า
กว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี การที่บริษัทกลับมาผลิตใหม่ ทาให้ประเทศไทยลดการขาดดุลการนาเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน ได้อย่างน้อยปีละ 10,000 ล้านบาท เมื่อ พิจารณาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่เหตุผลทางด้านการเงินเพียงอย่าง
เดียว แต่พิจารณาจากหลายสภาวะแวดล้อม ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทางบริษัทจึงมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
จาก IFA ยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทได้รับเงินกู้จากกลุ่มมหาชัยในปี 2557 บริษัทมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เนื่องจากบริษัทสามารถทากาไรได้มากขึ้น รวมถึงเงินหมุนเวียนของบริษัทที่มากขึ้นอีกด้วย แต่ในส่วนของหนี้คงค้าง
บริษัทจะต้องมีการแก้ไขในส่วนของงบดุลของบริษัท (Balance Sheet) ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจาก
ดอกเบี้ยสะสมในระยะเวลาหลายปี
ผศ. ดร. ธีรชั ย อรุณ เรืองศิริเลิ ศ กรรมการอิส ระ และกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงต่ อที่ป ระชุ ม
เพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่า IFA จะมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันต่อการเข้าทารายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินปี 2557 แต่สถานะการเงินของบริษัทในขณะนั้น การที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก ทางบริษัทจึงเห็นว่า หากบริษัทไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริษัทอาจเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายได้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า หากเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทจะลดลง และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย อาจดู
เหมือนบริษัทเสียเปรียบเป็นอย่างมากจากรายการดังกล่าว แต่สถานการณ์ ณ ขณะนั้น มีความความจาเป็นอย่างมาก
ต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทดาเนินงานต่อไปได้ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นสภาวะที่ผู้บริหารต่าง
เห็นว่าเหมาะสมต่อการดารงการดาเนินกิจการของธุรกิจ
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่ไม่ขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2560
นั้นเนื่องจาก การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีการขออนุมัติในเรื่องการแปลงหนี้เป็นทุน รายการขออนุมัติการกู้เงิน
จากมหาชัยสามารถทาไปพร้อมกันได้ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่กระชั้ นชิด ทางบริษัทไม่สามารถแต่งตั้ง IFA เพื่อให้
ความเห็นต่อรายการนี้ได้ และตามที่ได้หารือกับสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สัตยาบัน
ต่อรายการดังกล่าวในคราวถัดไป จึงได้มีการนาวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ สัตยาบันในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้
ณ ขณะที่บริษัทเข้าทารายการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่
เมื่อคานวณขนาดรายการในภายหลังพบว่ามีรายการที่ต้องนามารวมคานวณเพิ่มเติม ทาให้บริษัทมีหน้าที่ต้องนาเรื่อง
รายการรับความช่วยเหลือดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบัน
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแปลงหนี้เป็นทุน นั้นมีหลายวิธี สาหรับกรณีที่บริษัท
ประสงค์จะยื่นคาขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอีกครั้งนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมาย
พระราชบัญญัติล้มละลาย โดยจะต้องมีเหตุใหม่และเว้นระยะเวลา 6 เดือนในการยื่นคาขอ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท
นายสารับยีตซิงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น สอบถามในส่วนของงบการเงินปี 2560 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่าย
เพิ่มเป็น 4,900 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา ในจานวนนี้มีภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายกับกลุ่มมหาชัยเป็นเท่าใด
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของหนี้ที่มีกับกลุ่มมหาชัย ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้ากับ
กลุ่มมหาชัย อยู่เพียง 283 ล้านบาท ในส่วนของภาระหนี้ L/C และ T/R กับกลุ่มมหาชัย บริษัทได้มีการชาระหนี้ใน
ส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกาลังเจรจาอยู่ว่า แปลงหนี้เป็นทุนได้
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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อย่างไรบ้างตามมาตรฐานบัญชี นอกจากนี้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้นเกิดตั้งแต่ปี 2551 เกิดจากเศษเหล็กราคาตกลงอย่าง
มากและเกิดการค้างชาระตามที่บันทึกไว้ใน Balance Sheet ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ สถาบันการเงินจึงไม่ให้เงินกู้
ต่อบริษัท สาหรับดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ถือว่าสูงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในหลักเกณฑ์ใด แต่สาหรับดุลยพินิจของ
ทางบริษัท ร้อยละ 12 เป็นทางเลือกที่ดีที่ สุด ณ ขณะนั้น หากไม่ได้กู้เงินจานวนนี้มาบริษัทอาจจะไม่สามารถเปิด
ดาเนินงานใหม่ได้หลังจากปิดไปเกือบ 2 ปี
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงในส่วนของจุดคุ้มทุนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย
ว่า Gross Margin ของบริษัทคือ ประมาณร้อยละ 7 ยอดขายในปี 2559 คือ 10,000 ล้านบาท และยอดขายใน
ปี 2560 คือ 13,000 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของยอดขายต่อ
ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสาหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ ายบริหารที่
เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาต่อไป
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสาหรับรายการ
ปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันสาหรับรายการปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

2,608,074,919
4,380,721
400,000
0
1)
2)

3)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.8170
0.1677
0.0153
-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ม
ประชุมทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับ
มอบฉันทะทั้งหมด จานวน 2,612,855,640 เสียง
ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทารายการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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1.
2.
3.
4.

วาระที่ 9

ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

นายนิรัมดร์ งามชานัญฤทธิ์
นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล
นายนิรุตต์ งามชานัญฤทธิ์
บริษัท เดอะ สตีล จากัด
(มหาชน)
รวม

444,682,520
40
0
19
444,682,579

ร้อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด
6.492
0.00000058
0.00
0.00000028
6.492

พิจารณาให้สัตยาบันการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สาหรับรายการปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บัญชีและการเงิน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทได้เข้าทาสัญญากู้ยืมเงินฉบับ
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จากนายนิรัมดร์ฯ (“กลุ่มมหาชัย”) (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559”)
โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทา
รายการดังกล่าวของบริษัท ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ
3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัท ต้องดาเนินการเช่นเดียวกับรายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินในปี 2557 ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 8 ข้างต้น ซึ่งในการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจึงมีหน้าที่
ดังนี้
(ก)

เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

ขออนุมัติการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่ ของจ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถื อหุ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(ค)

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนารายการดังกล่าวเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นและให้
สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
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4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทาความเห็นต่อรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกันเพื่ อเป็ นข้อมู ลให้ผู้ ถือหุ้นได้ พิ จารณาให้ความเห็นและให้สั ตยาบั นในการเข้าทารายการดังกล่ าวด้ วย
รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่าไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการทา
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันสาหรับรายการปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้สัตยาบันการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันสาหรับรายการปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

2,608,366,372
4,089,268
400,000
0
1)
2)

3)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.8282
0.1565
0.0153
-

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่ม
ประชุมทาให้ในวาระนี้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับ
มอบฉันทะทั้งหมด จานวน 2,612,855,640 เสียง
ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทารายการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1.
2.
3.
4.

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

นายนิรัมดร์ งามชานัญฤทธิ์
นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล
นายนิรุตต์ งามชานัญฤทธิ์
บริษัท เดอะ สตีล จากัด
(มหาชน)
รวม

444,682,520
40
0
19
444,682,579

ร้อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมด
6.492
0.00000058
0.00
0.00000028
6.492
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วาระที่ 10

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสรุป

สาระสาคัญดังนี้
ประธานฯ ได้เชิญ นายริวโซ โอกิโน กรรมการ ตอบข้อซักถาม นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น
ซึ่งสอบถามในวาระที่ 5 กรณีความคืบหน้าในการเข้าร่วมทุนในโครงการเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automobile
Industry)
นายริวโซ โอกิโน กรรมการ ชี้แจง และนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย สรุปต่อที่ประชุมถึงเรื่อง
ของการผลิตเหล็กเพื่อส่งอุตสาหรรมรถยนต์ว่า จะต้องเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูง และมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่ง
ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดาเนินการศึกษา และพัฒนา โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากทางยุโรปมาช่วยพัฒนา เพื่อจะได้
สามารถผลิตเหล็กคุณภาพสูงดังกล่าวได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับบริษัท กล่าวคือ สามารถขายเหล็กได้ในราคา และ
กาไรที่สูงขึ้น
นางสาวธนาวรรณ ธีรพลวานิชกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม กรณีที่จานวนหุ้นในบริษัทที่ตนเองถือตั้งแต่
ปี 2556 ลดลงและกรณีหุ้นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP)
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุ มว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ การปรับฐานของราคาหุ้นให้เหมาะสมต่อการซื้อชายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ในการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ได้มติ
อนุมัติการลดจานวนหุ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้จานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ลดลง
สาหรับกรณีหุ้นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP นั้น อันเนื่องมาจาก
บริษัทยังไม่ได้นาส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับ
รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 แล้ว บริษัท
จะนาส่งงบการเงิน ไตรมาส และสาหรับ ปี 2561 ต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาปลดเครื่องหมาย SP เมื่อ
บริษัทเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิ คุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
สาหรับการเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารและสามารถผ่านวิกฤตมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติม
ที่มาของการว่าจ้างผู้บริหารชาวต่างชาติ กลุ่ม Synergy Strategic Solutions Management DMCC (Synergy) เป็นที่
ปรึกษาในด้ านธุ รกิจและการบริหารจั ดการ ชุ ดปั จจุ บั น เข้ามาบริหารงานของบริษัท และบริษั ท จี เจ สตีล จ ากัด
(มหาชน) (“บริษัท จี เจ”) รายละเอียดของสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนและระยะเวลาของสัญญาจ้าง รวมถึงการมีส่วนได้เสีย
ในบริษัท
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นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัท จี เจ ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของบริษัท เป็นบริษัทที่ทาธุรกิจ ในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน การบริหาร รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ ควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารจึงควรเป็นชุดเดียวกัน นอกจากนี้ รายละเอียดของกาหนดระยะเวลาของสัญญานั้น
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัททากับกลุ่ม SSG ซึ่งระยะเวลาในการบริหารงานของ Synergy Capital นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกลุ่ม SSG ว่าจะพิจารณาให้ Synergy Capital บริหารงานต่อหรือไม่
ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ หารนั้ น แบ่ ง เป็ น ค่า ที่ ป รึก ษาซึ่ ง จ่ า ยให้กั บ บริษั ท Synergy และเป็ น
เงินเดือนจ่ายให้ผู้บริหาร รายละเอียดเปิดเผยในรายงานงบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ การบริหารงานในบริษัท มี
เกณฑ์การวัดจากค่าดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสาเร็จของงาน (KPI) ว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสามารถส่ง
มอบวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด
นายสารับยีตซิงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้น สอบถามในเรื่องของการนาหุ้นของบริษัทกลับมาขายในตลาด
หลั กทรั พ ย์ ไ ด้ อี กครั้ง ตามเงื่ อนไขของตลาดหลั กทรัพ ย์ ในส่ ว นของผู้ ถือ หุ้น จะต้ องเป็ น บวก แต่ ณ ขณะนี้ จ าก
งบการเงินที่กล่าวมายังมีจานวนติดลบอยู่ 797 ล้านบาท จะสามารถกลับมาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร
นางสาวสุนทรียา ชี้แจงว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งยังไม่ติดลบ
สาหรับกรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาปลดเครื่องหมาย SP และหลักทรัพย์ของบริษัทสามารถซื้อขายได้ปกตินั้น
เป็นไปตามที่ชี้แจงก่อนหน้านี้
นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็น ว่า เนื่องจากบริษัท จี สตีล และบริษัท จี เจ เป็น
บริษัทที่ทาธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน มีผู้บริหารชุดเดียวกันมาตลอดตั้งแต่แรก รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์
ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการควบรวม
กิจการบริษัท จี สตีล และบริษัท จี เจ
ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทจี สตีลและ
บริษัท จี เจ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ ดาเนินธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ชุด
เดียวกัน รวมทั้งมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นที่ทราบกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันนี้ บริษัท จี เจ จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
กองทุนจากต่างประเทศ และกองทุนนี้ก็ทราบว่า ทั้งสองบริษัท ยังคงมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ และผู้บริหาร
ระดับสูงชุดเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น กรณีเสนอให้บริษัทพิจารณาการควบรวมกิจการทั้ง
สองบริษัทไว้เพื่อพิจารณา และเมื่อทุกอย่างพร้อม ก็สามารถเริ่มกระบวนการควบรวมกิจการ ซึ่งบริษัท ต้องพิจารณา
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า บริษัทยังมีการขาดทุนจากการผลิต และสถานการณ์หนี้จะดี
ขึ้นได้อย่างไร บริษัทมีวิธีการแก้ไข จัดการเรื่องนี้อย่างไร
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นางสาวสุนทรียา ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคาถามต่างๆ ในภาพรวมว่า การปรับโครงสร้างหนี้
สามารถทาได้โดย 3 วิธีการหลัก วิธีการแรก ผ่านกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง แต่ศาลยกคาขอยื่นฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท ตามที่ได้เรียนไปแล้ว วิธีที่สอง คือการชาระหนี้ด้วยเงินสดคงจะเป็นไปไม่ได้สาหรับบริษัทเนื่องจากขาดสภาพ
คล่อง และวิธีที่ 3 ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้คือการออกหุ้นใหม่เพื่อชาระหนี้หรือที่เรียกว่าแปลงหนี้เป็นทุน ส่วนวิธีการว่าทา
อย่างไรให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งประโยชน์ทางด้านภาษี และการจ่ายชาระมูลหนี้ บริษัทจะทาการ
พิจารณาเพิ่มเติม และรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกาลังใจ
และแรงสนับสนุนที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าว
ปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
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