GJS

Quality Steel by Quality People

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหำชน)
G J Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
***********************************
กรรมการและที่ปรึกษาของบริษทั ที่เข้าประชุม
1. นายชัยณรงค์

มนเทียรวิเชียรฉาย

2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายสตีเฟ่น

คาร์ล สจ๊วต

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายยรรยง

คุโรวาท

กรรมการ

5. นายสมชัย

ลีสวัสดิต์ ระกูล

กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ

6. นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศิริกุล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

7. นายริชาร์ด

จิม ยี

กรรมการ กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายโทไบอัส

เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการ

9. นายแอนเดรอัส

ไรซัล วัวร์ลูมิส

กรรมการ

10. นายสุดีร์

มาเหชาวารี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

11. ดร. สมศักดิ์

ลีสวัสดิต์ ระกูล

ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริษัท

1. นายอัมเรนดรา

พราสาด ชาวดรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายทูสซา

คานธี ซาฮู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

3. นางสาวพรรณี

ตานะประทีปกุล

เลขานุการบริษัท

4. นางสาววราภรณ์

เฉลิมรัตนโกมล

ผู้จดั การทั่วไป ฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุม
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บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
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5. นายชัยยุทธ

อังศุวิทยา

ผู้สอบบัญชี สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

6. นางณัฐสรัคร์

สโรชนันท์จีน

ผู้สอบบัญชี สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

7.
8.
9.
10.

สมกาเนิด
น่วมแม่
กลิ่นบุญ
นิโรจน์

ผู้สอบบัญชี สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ผู้สอบบัญชี สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จากัด
ทนายความอิสระ

นางสาวดรณี
นางสาวจารุณี
นางสาวเยาวโรจน์
นายเพชรวัต

เริ่มการประชุมเวลา 09.40 น.
นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) กล่าวแนะนา
กรรมการบริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ทนายความอิสระที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 10 คนเข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจ
นับผลคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญนายเพชรวัต นิโรจน์ ทนายความ
อิสระ และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จา กั ด
ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนน
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดี และการค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ วั น ที่
19 มกราคม 2561 บริษัท ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของ
บริษัท ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม จนถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่
บริษั ทจะส่ งหนัง สือ เชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้ น แต่ ไม่ มีผู้ ถือ หุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อ เป็ น
กรรมการให้บริษัทพิจารณา
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ว่า บริษั ทได้ดาเนินการเผยแพร่หนั งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 (“หนั งสื อ เชิญ ประชุ ม ”) และเอกสารประกอบการประชุ ม บนเวปไซต์ ข องบริ ษั ท ตั้ ง แต่ วัน ที่
11 เมษายน 2561 และจัดส่ง หนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่ ง เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ ถื อ หุ้ นที่มีสิ ทธิเ ข้ า ร่วมการประชุ ม สามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 มี ผู้ ถื อ หุ้ นที่มีสิ ท ธิเ ข้ า ประชุ มทั้ง สิ้ น 13,469 ราย รวมจ านวนหุ้ น 13,928,129,233 หุ้ น
แบ่งเป็นผู้ถื อหุ้นสัญชาติ ไทย 13,320 ราย รวมจานวนหุ้น 8,760,904,984 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 62.90 และผู้ถือหุ้ น
ต่างชาติ 149 ราย รวมจานวนหุ้น 5,167,224,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.19
ทั้งนี้ จานวนผู้เข้าร่วมประชุมและจานวนหุ้น มีดังนี้
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เข้าประชุมด้วยตนเอง
ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

203 ราย
183 ราย
25 ราย
411 ราย
61.6124

นับจานวนหุ้นได้
449,498,783
นับจานวนหุ้นได้
176,274,295
นับจานวนหุ้นได้
7,955,684,623
นับจานวนหุ้นรวมกันได้
8,581,457,701
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด 13,928,129,233

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ได้กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจานวนหุ้นดังกล่าว
ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จากนั้น นายชั ยณรงค์ มนเทีย รวิเชีย รฉาย ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เ ป็นประธานในที่ประชุ ม
(“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม จะพิจารณาเรียงลาดับตามวาระ
คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 สาหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

2.

ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น
มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กรณีปกติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีอื่น : ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถาม หรือต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่ อนการสอบถาม เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามได้เมื่อนาเสนอจบใน
แต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ

3.

ผู้ถือหุ้ นท่า นใดมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเ ศษในวาระใด ห้ามมิให้อ อกเสียงในวาระนั้ น หรือบริ ษัทอาจเชิ ญท่า น
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ

4.

ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงหรือไม่

สาหรับผู้ที่เห็นด้วย : ให้ล งคะแนนเสียงในบัต รลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย พร้อ มลงลายมือชื่ อ
บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม


กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง : ประธานจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ลงคะแนน โดยทาเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อ และขอให้ท่านชูมือขึ้น
เพื่อให้พนักงานของบริษัท เก็บบัตรเพื่อนับคะแนน
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5.

6.



ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทาการเท
คะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียง เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด



สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก



สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น

กรณีที่มีผลทาให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะหรือเรียกว่าบัตรเสีย มีดังนี้


บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน



ผู้ลงคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน



บัตรลงคะแนนทาเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ
เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้



บัตรลงคะแนนชารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ลงคะแนนเช่นใด

เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ




กรณี ที่ ส ามารถรวบรวมคะแนนเสี ย งได้ เ สร็ จ สิ้ นในวาระนั้ น ประธานจะแจ้ ง และสรุ ป ผลการ
ลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที
กรณีที่การรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลานาน ประธานจะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยจะแจ้ง
และสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไปหรือเมื่อเสร็จสิ้นการรวบรวมคะแนนเสียง



ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ



หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์
ออกคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ สามารถส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทาการบันทึกคะแนนของท่านให้

7.

บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวัน
ทาการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

8.

เพื่อให้เ กิ ดความโปร่ง ใส และเป็นการปฏิ บัติ ต ามแนวทางการจัด การประชุมผู้ถื อหุ้ นที่ดี ของส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายเพชรวัต นิโรจน์ ทนายความ
อิสระ เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
และตรวจนับผลคะแนน
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ที่ประชุมรับ ทราบวิธีป ฏิบัติในการลงคะแนนเสีย ง การนับ คะแนนเสี ยง และการแจ้ งผลการนั บ
คะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจ้งเพือ่ ทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นั้น บริษัทขอรายงานความคืบหน้าว่า
ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) เพื่อยื่นขอรับรองจาก
โครงการ CAC ซึ่งจะต้องยื่นขอรับรองภายในระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ทั้งนี้ บริษัท
ได้ดาเนินการดังกล่าวไปแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 70 และคาดว่าจะดาเนินการทั้งหมดเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

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

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสาเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ประธาน
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมือ่
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
8,696,315,817
200,000
0
0
8,696,515,817

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9978
0.0022
0.0000
0.0000
100.0000

ในวาระนี้มีผู้ ถือ หุ้ นและผู้รับ มอบฉั นทะเข้ า ร่วมประชุ มเพิ่มขึ้ นจากตอนเริ่มเปิ ดประชุ มจานวน
115,058,116 หุ้น คิดเป็น 115,058,116 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 8,696,515,817 เสียง
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วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี 2560 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
บัญชีและการเงิน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปีบัญชี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม ซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงินของบริษทั
สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จากนั้น นางสาว
สุนทรียา วงศ์ศิริกุล ได้มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมสาหรับงบการเงินของบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงาน
สาหรับปี 2560 โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
19,545,754,398 บาท
5,492,149,567 บาท
14,053,604,831 บาท

ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
16,265,584,978 บาท
990,331,119 บาท
0.086 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษั ทมี สิ นทรั พย์ รวมจ านวน 19,546 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรีย บเทีย บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ น ทรั พย์ รวมเพิ่ม ขึ้ น จ านวน 1,733 ล้ า นบาท หนี้ สิ น รวมจ านวน 5,492 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม 2559 หนี้ สิ น รวมลดลงจ านวน 378 ล้ า นบาท ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จ านวน 14,054 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จานวน 2,111 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุน
สะสมจานวน 20,621 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท มีรายได้รวมจานวน 16,266 ล้านบาท เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 รายได้รวมเพิ่มขึ้น จานวน 4,513 ล้านบาท บริษัทมีผลกาไรเบ็ดเสร็จรวมจานวน 990 ล้านบาท คิดเป็นกาไร
ต่อหุ้น 0.086 บาท
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้
แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ความสามารถในการทากาไรจากสินทรัพย์ของบริษัท (Return On Assets-ROA) รวมถึงความสามารถของบริษัทใน
การนาเงินลงทุนของ ผู้ถื อหุ้ นไปทาให้ งอกเงยได้ ในอัต ราผลตอบแทน (Return on Equity-ROE) ในหนั งสื อเชิ ญ
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจข้อมูลทางการเงินสะดวก ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามเพิ่มเติมกรณีผลประกอบการที่ดีขึ้นนั้น มาจากราคาสินค้า
(Commodity) หรือจากการจั ดการบริหารที่มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น รวมถึง บริ ษั ทได้มีการพิจารณาและวางแผน
สาหรับส่วนต่ามูลค่าหุ้น และการขาดทุนสะสม อย่างไร
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับเรื่องผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น
เป็นผลมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น และการบริหารจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วยการลดต้นทุน
และการควบคุมตัวสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการควบคุมต้นทุนสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีของส่วนต่ามูลค่าหุ้น ตามหลักเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย เกี่ยวกับ มาตรการเตื อนผู้ ลงทุนโดยกาหนดเกณฑ์โดยเพิ่มมาตรการเตือ นผู้ล งทุนให้
ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงในด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ โดย
การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม
2561 นั้น สาหรับเรื่องฐานะการเงิน จะพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วหักด้วย
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น ทาให้บริษัทไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”
สาหรับกรณีขาดทุนสะสม ณ ปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม จึงสามารถใช้ประโยชน์
จากกรณีขาดทุนสะสม ในการคานวนภาษีที่จ่ายน้อยลง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัด
บัญชีในจานวนที่แตกต่างกัน รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี หน้า 147
นางสาวสุนทรีย า วงศ์ศิ ริกุล ชี้ แจงต่อ ที่ป ระชุมว่า ค่า ธรรมเนีย มในการเบิกเงิ นกู้ ส าหรับ แต่ ล ะ
ประเภทนั้นมีจานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 2 ของจานวนเงินที่เบิกครั้งแรก ทั้งนี้ เนื่องจากการเบิกเงินกู้แต่ละวงนั้น เบิก
ใช้ไม่พร้อมกัน ซึ่งมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทาให้ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินกู้มีจานวนไม่เท่ากัน
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุ ณ ผู้ ถื อหุ้ น ชี้ แ จงต่ อที่ป ระชุ มว่า เนื่ องจากการประชุ มสามัญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปีนั้น มีวาระเพื่อ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท เพื่อ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ รวมถึงการดาเนินงานอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานประจาปี จึงขอ
เสนอให้บริษัทจัดทาสาเนางบการเงินสาหรับแจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาวาระดังกล่าว
นายศิ ริวัฒ น์ วรเวทวุฒิ คุ ณ ขอแสดงความชื่ นชมและขอบคุ ณ Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited ที่มีความเชื่อมั่นในบริษัท และเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ทาให้บริษัทมีวงเงินหมุนเวียนสาหรับใช้
ในการดาเนินการ ส่งผลให้ผลการดาเนินงานดีขึ้นและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรณีที่นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
เสนอให้บริษัทจัดทาสาเนางบการเงินนั้น ว่า ควรจัดทาสรุปผลการดาเนิน งาน รวมถึงการวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ แนบพร้อมสาเนางบการเงิน นอกจากนี้นายเกริก สามนต์ธรรม ได้สอบถามกรณีผลการดาเนินงานที่กาไร
ยังไม่สูงมาก
นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ ชี้แ จงต่อ ที่ประชุมว่า เนื่อ งจาก ทางผู้บริ หารซึ่ งเป็ น
ตัวแทนจากทาง SSG (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) นั้น ได้เข้ามาร่วมทางานกับบริษัท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ซึ่งโรงงานยัง
ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการบารุงรักษา รวมถึงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมสาหรับการดาเนินงานอย่าง
เต็ มศั กยภาพ ท าให้ ยั ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต อั นส่ ง ผลต่ อ กาไรสุ ทธิ ทั้ง นี้ การลดต้ นทุน ทางการเงิ นเป็ นสิ่ ง ที่
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญเป็นที่สุด ส่งผลให้กาไรมากขึ้น
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากงบการเงิน
ของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง และกาไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดห้าม
นาเข้าสินค้าเหล็กที่ไม่มีคุณภาพ หลังจากบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จ ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนทางการ
เงินลดลง ทาให้งบการเงินดีขึ้น และในอนาคตจะทาให้บริษัทสามารถกู้เงินต้นทุนต่าจากธนาคารในประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความขอบคุณท่านกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่ทาให้งบการเงิน
พัฒนาในทางที่ดีขึ้น รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มมูลค่า สาหรับเหล็กรีดร้อน ชนิดพิเศษ และ
เหล็กรีดเย็นมีพัฒนาการในทางใดบ้าง และถ้าโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณเท่าไหร่
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับปีนี้ บริษัท
มีเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่า (Value added) ประมาณร้อยละ 30 ได้แก่ เหล็กบาง (เหล็กบางกว่า 1.9
มิลลิเมตร) และเหล็กที่มีความแข็งพิเศษ สาหรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น (เกรดพิเศษ) ประมาณ 500 บาทถึง 2,000 บาทต่อ
ตัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ผลิตและความต้องการของตลาด
ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสาหรับข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องดาเนินการพิจารณาต่อไป
เมื่อปรากฏว่า ไม่มีข้อ ซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้
ที่ประชุมลงมติพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี 2560 และพิจารณาลงมติ
อนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี 2560
และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

8,710,572,584
282,500
506,100
0
8,711,361,184

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9910
0.0032
0.0058
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ ถือ หุ้ นและผู้รับ มอบฉั นทะเข้ า ร่วมประชุ มเพิ่มขึ้ นจากตอนเริ่มเปิ ดประชุ มจานวน
14,845,367 หุ้น คิดเป็ น 14,845,367 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้ นที่เข้าร่วม
ประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 8,711,361,184 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46. กาหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให้แบ่งเงินปนผล ทั้งนี้
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติไม่จัดสรรเงินกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซั กถามหรือ ข้ อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ย วข้ องเพิ่มเติม ประธานจึง เสนอให้ที่ป ระชุ มพิจ ารณาลงมติ อนุมัติง ด
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
8,711,251,184
250,000
0
0
8,711,501,184

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9972
0.0028
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ ถือ หุ้ นและผู้รับ มอบฉั นทะเข้ า ร่วมประชุ มเพิ่มขึ้ นจากตอนเริ่มเปิ ดประชุ มจานวน
140,000 หุ้น คิดเป็น 140,000 เสียง ทาให้ในวาระนี้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุ ม
และผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจานวน 8,711,501,184 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิ สระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษัทข้อ 16 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอี กก็ได้
โดยในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

นายสตีเฟ่น
นายริชาร์ด
นายโทไบอัส

คาร์ล สจ๊วต
จิม ยี
เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลั กษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมาย เพื่อพิจ ารณาเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการของบริษั ทในการ
ประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ในช่ วงระหว่ างวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงดาเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
ทักษะ และความเชี่ ย วชาญในวิ ชาชี พ รวมถึ ง องค์ ป ระกอบของจ านวนกรรมการทั้ง หมดของบริ ษั ท ตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และกรรมการชุ ดย่ อยได้ เป็ นอย่ างดีแ ละมี ประสิ ทธิภาพอย่ างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิ สระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง
ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทและเป็นไปตามเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดมา
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสตีเฟ่นคาร์ล สจ๊วต ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560
นั บ ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ระยะเวลา 7 เดื อ นต่ อ เนื่ อ งกั น นายริ ชาร์ ด จิ ม ยี ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง กรรมการมาตั้ ง แต่ วัน ที่
30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 7 เดือนต่อเนื่องกัน รวมถึงนายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก ซึ่งดารง
ตาแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันที่ 30 สิ งหาคม 2560 นับถึงปัจจุ บันเป็นระยะเวลา 7 เดื อนต่อเนื่องกั น ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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ทั้ง นี้ ประธานแจ้ ง ให้ ที่ป ระชุมทราบว่า เพื่อส่ งเสริ มให้ ผู้ถื อหุ้ นสามารถแสดงความคิด เห็ นและ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งทั้ง 3 คน แสดงความประสงค์ขอออกจาก
ห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในคราวนี้ เป็นรายบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเรียกเก็บบัตร ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงเก็บบัตรเห็น
ด้วยตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน
กลับเข้า ห้องประชุม พร้อ มทั้งขอขอบคุณท่า นผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ค วามไว้วางใจ และกล่าวต้อนรับกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เพื่อกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม

1)

นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
2)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระเป็น
รายบุคคลให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

8,667,981,669
43,519,515
0
0
8,711,501,184

นายริชาร์ด จิม ยี

เห็นด้วย
8,667,981,669
ไม่เห็นด้วย
43,519,515
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
8,711,501,184
3)
นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

8,667,981,669
43,519,515
0
0
8,711,501,184

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5005
0.4995
0.0000
0.0000
100.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
กรรมการ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5005
0.4995
0.0000
0.0000
100.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.5005
0.4995
0.0000
0.0000
100.0000

กรรมการ
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 โดยได้เรียน
เชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน กรรมการกากั บดู แลกิ จการที่ดี และกรรมการบริ หารความเสี่ย ง เป็นผู้ นาเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุ มผู้ถือหุ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่า สองในสามของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของผู้ ถื อหุ้ นซึ่ง มาประชุม และเพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผล
การด าเนินงานของบริ ษั ท รวมถึ ง ภาระหน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการบริ ษั ทและ
กรรมการชุดย่อ ยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้ น
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ซึ่งเป็นจานวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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ทั้งนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาแหน่งเดียว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 7

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
8,711,301,184
200,000
0
0
8,711,501,184

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9978
0.0022
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ป ระชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ งผู้ส อบบัญ ชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี
2561โดยได้เ รียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิส ระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรั พย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีเดิมก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 รอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ
คน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2561 จึงเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สาหรับงบการเงิน สาหรับปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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(1)

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2556-2559)
(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 สาหรับปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
เป็นเงินจานวน 3,420,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีรายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น และ
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดาเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคา
มาตรฐานเดีย วกับ ขนาดของธุรกิจ และอุ ต สาหกรรมเดี ยวกันกับ ของบริ ษัท ทั้งนี้ ค่ า สอบบั ญชี ดัง กล่า วไม่รวมถึ ง
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง
รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
3,420,000 บาท
ไม่มี

2560
3,274,000 บาท
ไม่มี

เพิ่ม
146,000 บาท (4.5%)
-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษั ท
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
สาหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ
เอท บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีอื่น สาหรับปี 2560 สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ” ของรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏว่า ไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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มติที่ประชุม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ แต่งตั้ ง นายชัย ยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สม
กาเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5596 คนใดคนหนึ่ ง ของส านั กงาน เอ.เอ็ ม.ที. แอสโซซิ เ อท เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และ
กาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับงบการเงิน สาหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวน
เงินไม่เกิน 3,420,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้
8,710,865,084
706,100
0
0
8,711,571,184

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9919
0.0081
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม 70,000 หุ้น
คิดเป็ น 70,000 เสีย ง ทาให้ในวาระนี้มีจ านวนเสีย งของผู้ถือ หุ้นที่เ ข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะทั้งหมดจานวน 8,711,571,184 เสียง

วาระที่ 8

ไม่มกี ารพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ
ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถื อหุ้นสอบถามและแสดงข้ อคิด เห็นอื่นๆ โดยมีผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่ง สรุ ป

สาระสาคัญดังนี้
นายมงคล วัฒนาแก้ วศรีเพ็ชร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากงบการเงินไตรมาสที่ 4 นั้ น
ผลการดาเนินงานของบริษัทปรับปรุงในทิศทางที่ดีขึ้น จึงขอให้ทางผู้บ ริหารแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลดาเนินงาน
สาหรับปีนี้
นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ตอบ
ข้อซักถามว่า สาหรับปีนี้ บริษัทจะต้องปรับปรุงผลดาเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้น (Turn around) ทั้งนี้ เนือ่ งจากบริษทั
มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ทาให้มีความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การสต๊อกสินค้า การ
ปล่อยสินค้าในขณะทีร่ าคาเหมาะสมกับตลาด รวมถึงการเพิ่มกาลังการผลิต และการว่าจ้าง บริษัท จี สตีล จากัด
(มหาชน) ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนตามสัญญาจ้างผลิต
นายธงชัย มีพิมาย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามกรณี ACOI มีนโยบายอย่างไรในการลงทุน
ในบริษัท
นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ ตัวแทน ACOI ตอบข้อสอบถามว่า ทาง ACOI เห็น
ศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะโรงงานของบริษัทระดับโลก เป็นเทคโนโลยีใหม่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะที่
ACOI เข้ามาทา Due Diligence นั้น บริษัทผลิตเหล็กได้ปริมาณต่ากว่ากาลังผลิตของเครื่องจักร หากบริษัทได้รับ
ความช่วยเหลือ ด้านการเงิ นและได้รับ การสนั บสนุ นจากทีมผู้ บริหารที่มีค วามเชี่ย วชาญด้ านโรงงานเข้ ามาช่วย
บริหาร จะทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มกาลังผลิตตามแผนที่กาหนดไว้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
และผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกาลังใจ
และแรงสนับสนุนที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึง กล่าวปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ปิดการประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ
ประธานที่ประชุม
(นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย)

ลงชื่อ
เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพรรณี ตานะประทีปกุล)
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