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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากสถานการณ์การโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของ
ผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กําหนดให้จดัการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจาํปี 2563 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง โดยงดเว้นให้ผูถ้อืหุ้นมาเข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุ

กรณีผู้ถอืหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนําให้ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทน
ของผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นส่ิงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดงัน้ันเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการดําเนินการประชมุผู้ถอืหุ้นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไม่สามารถตอบคําถามใดๆ ในระหว่างการประชมุได้ อย่างไรกต็าม บริษัทได้จดัให้มีช่อง
ทางให้ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวนัพุธที ่15 กรกฎาคม 2563  ทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึ บริษัท ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขท่ี  555 ถนนพหลโยธนิ จตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 วงเล็บ
มุมซอง “สาํนักงานเลขานุการบริษัท” หรือท่ีอีเมล์ cso@tatasteelthailand.com โดยคําถามทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รบั
การพิจารณาและตอบคําถามในท่ีประชุม และจะเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทต่อไป

 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19)
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 หน้า 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)                                            
ครัง้ที่ 19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 

3 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 18   

วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2562  
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ่1)   

11 

 รำยงำนประจ ำปี 2562 – 2563 ในรูปแบบ QR Code 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ่3, และ 6) 

 

2 หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ่5) 

34 

3 ประวตัิของกรรมกำรท่ีเสนอช่ือให้ได้รับกำรเลือกตัง้แทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
(เอกสารประกอบการประชุม วาระที ่5) 

35 
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ประกำศกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง  มำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของกำรประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรประชมุผู้ ถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

41 
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ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลกัฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชมุ
และกำรออกเสียงลงคะแนน 

48 
52 

7 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง)                                               
ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ก ำหนด                                                    
(โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 53) 

57 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
แบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนงขอรับรำยงำนประจ ำปี 2562-2563 เป็นรูปเลม่ 
รหสัควิอำร์ (QR Code) และวิธีกำรใช้งำน 

62 
63 
64 

   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  อริศรำ ณ ระนอง/ อินทร์ชญำ อำรีย์เพ่ิมกลุ/ ปริญดำ  บญุปรำศภยั                                

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
555 อำคำรรสำทำวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2937 1000 ตอ่ 3156, 3210 หรือ 3111  โทรสำร 0 2937 1224 
E-mail address : cso@tatasteelthailand.com  
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วนัท่ี 15  มิถนุายน 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 ได้มี
มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.  
 บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 19 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุม ณ สถานที่จดัประชุม   
 บริษัทได้สนบัสนนุมาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอนั
เก่ียวเน่ืองกบัสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี  ้
  
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และได้จดัท ารายงานการ

ประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  18 ประจ าปี 2562 วนัที่ 26 

กรกฎาคม 2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)  
  

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.  
 บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 19 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุม ณ สถานที่จดัประชุม   
 บริษัทได้สนบัสนนุมาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอนั
เก่ียวเน่ืองกบัสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี  ้
  
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และได้จดัท ารายงานการ

ประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  18 ประจ าปี 2562 วนัที่ 26 

กรกฎาคม 2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)  
  

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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 การลงมติ 
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยข้อมลูดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินประจ าปี  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562-2563 ซึง่อยูใ่นรูปแบบ QR Code 

  
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ในปี 2562 สภาวะของตลาดที่ยากล าบากได้สง่ผลกระทบต่อภาคการบริโภคเหล็กและความต้องการเหล็ก
โดยรวมภายในประเทศ ตามข้อมูลจากสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการใช้เหล็ก
ส าเร็จรูปทัง้หมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมาอยูท่ี่ 18.47 ล้านตนั ผลกระทบต่อเหล็ก
ทรงยาวมีมากขึน้ เนื่องจากการพึ่งพิงการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนมาก ผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาวมี
ปริมาณการใช้เหลก็ถึง 6.97 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 7.3 จากปี 2561 

 ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเหล็ก 
ในช่วงเวลาที่แปรปรวนนี ้ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้เหล็กในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) ก็ยังคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น 
เหลก็เส้นเหนียวพิเศษ เหลก็เส้นแรงดงึสงู และเหลก็ตดัและดดัส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีก
สามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสนิค้าทาทา ทิสคอนมากกวา่ร้อยละ 40 เช่นกนั ในด้านเหลก็คณุภาพชัน้สงู 
เหลก็ลวดชัน้คณุภาพคาร์บอนกลางและสงู ก็มีการสง่ออกภายในภมูิภาคอาเซียนอยา่งสม ่าเสมอ ในระหว่าง
ปี บริษัทมีการพฒันาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพื่อใช้ในรถไฟความเร็วสงูที่เช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
ชายแดนของประเทศลาว สิง่เหลา่นีช้่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและลดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศลงได้ 

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสบิของทนุจดทะเบียน 

 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึง่จะ
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยั
ดงักล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การ
ขยายธุรกิจ ภาระผูกพนัในการช าระหนีต้ามสญัญาของบริษัท และสญัญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั
ส าคัญ แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
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 การลงมติ 
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยข้อมลูดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินประจ าปี  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562-2563 ซึง่อยูใ่นรูปแบบ QR Code 

  
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ในปี 2562 สภาวะของตลาดที่ยากล าบากได้สง่ผลกระทบต่อภาคการบริโภคเหล็กและความต้องการเหล็ก
โดยรวมภายในประเทศ ตามข้อมูลจากสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการใช้เหล็ก
ส าเร็จรูปทัง้หมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมาอยูท่ี่ 18.47 ล้านตนั ผลกระทบต่อเหล็ก
ทรงยาวมีมากขึน้ เนื่องจากการพึ่งพิงการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนมาก ผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาวมี
ปริมาณการใช้เหลก็ถึง 6.97 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 7.3 จากปี 2561 

 ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเหล็ก 
ในช่วงเวลาที่แปรปรวนนี ้ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้เหล็กในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา 
สตีล (ประเทศไทย) ก็ยังคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น 
เหลก็เส้นเหนียวพิเศษ เหลก็เส้นแรงดงึสงู และเหลก็ตดัและดดัส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีก
สามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสนิค้าทาทา ทิสคอนมากกวา่ร้อยละ 40 เช่นกนั ในด้านเหลก็คณุภาพชัน้สงู 
เหลก็ลวดชัน้คณุภาพคาร์บอนกลางและสงู ก็มีการสง่ออกภายในภมูิภาคอาเซียนอยา่งสม ่าเสมอ ในระหว่าง
ปี บริษัทมีการพฒันาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพื่อใช้ในรถไฟความเร็วสงูที่เช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
ชายแดนของประเทศลาว สิง่เหลา่นีช้่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและลดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศลงได้ 

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสบิของทนุจดทะเบียน 

 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึง่จะ
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยั
ดงักล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การ
ขยายธุรกิจ ภาระผูกพนัในการช าระหนีต้ามสญัญาของบริษัท และสญัญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั
ส าคัญ แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 

 

 

นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล" 

 ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมส าหรับปี 2562-2563 มีก าไรสุทธิจ านวน 47 ล้านบาท และ
ขาดทนุสะสม (2,736) ล้านบาท  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ   
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวันที่ 31 

มีนาคม 2563 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.5 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายเมื่อรวมกบัจ านวนที่
จดัสรรในรอบปีปัจจบุนัจะมีจ านวนสะสมรวม 373 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทนุจดทะเบียน และหลงัจาก
พิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม  ภาวะธุรกิจเหล็กในปัจจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล  
 
การลงมติ 

 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม 
(หรือใกล้เคียงกบัหนึง่ในสาม) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับ
เลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่กรรมการอีกก็ได้ 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายอลนั แคม   กรรมการอสิระ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์  กรรมการบริษัท  
   กรรมการจดัการ 
3) นายราจีฟ มงักลั  กรรมการบริษัท  
      กรรมการจดัการ   
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นวา่นายอลนั แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ และ นายราจีฟ มงักลั เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิที่มี
ความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ    ที่หลากหลาย มี
ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาใน
ความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา   

 (แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2) 
   



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)6  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 (ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
  การลงมติ 
 วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2563-2564 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว                
เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563-2564 (1 เมษายน 

2563-31 มีนาคม 2564) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัรา
คา่ตอบแทนประจ าปี 2562-2563 ในปีที่ผา่นมา 

 
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2563-2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2562-2563 

(ปีที่ผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจัดการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา  และพิจารณา
ผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

คณะกรรมการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

หมำยเหตุ :  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างต้น กรรมการผูที้่ได้รับการแต่งตัง้จากกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด ารง
ต าแหนง่ 

 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 7 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 (ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
  การลงมติ 
 วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2563-2564 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว                
เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563-2564 (1 เมษายน 

2563-31 มีนาคม 2564) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัรา
คา่ตอบแทนประจ าปี 2562-2563 ในปีที่ผา่นมา 

 
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2563-2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2562-2563 

(ปีท่ีผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจัดการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา  และพิจารณา
ผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

คณะกรรมการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

หมำยเหตุ :  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างต้น กรรมการผูที้่ได้รับการแต่งตัง้จากกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด ารง
ต าแหนง่ 

 
 

 

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

 ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัให้มี
การหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน เม่ือปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ
ติดตอ่กนัหรือไม ่และต้องมีการเว้นวรรคอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ผู้สอบบญัชีรายเดิมจึงจะสามารถ
กลบัมาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกนัได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562-2563 
ตลอดจนคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่สอบบญัชี ประจ าปี 2563-2564 

ตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี  2563-2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843) 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2562-2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2562 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
 ก าหนดคา่สอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563-2564 เป็น

จ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึง่เป็นอตัราที่เทา่กบัคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562-2563 
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562-2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561-2562 
(ปีที่ผ่านมา) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 
บริษัทยอ่ย (3 บริษัท) 1,510,925 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,151,235 บาท 3,151,235 บาท 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงิน 
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 

 
898,000 บาท 

 
898,000 บาท 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 
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หมายเหต ุ:  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าทีพ่กั เป็นตน้ จ านวน 505,397  บาท ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั บคุคล หรือ
กิ จ ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี ที่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี สั ง กั ด ดั ง ก ล่ า ว  

    
 การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่า “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบดว่นท่ีจะต้องรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกวา่นัน้ก็ได้” 

 ในปัจจุบนั สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สง่ผลให้การเดินทางถูก
จ ากดัมากขึน้ ในขณะเดียวกนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมก็ช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ ประกอบกับพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (2020) ลงวนัที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2563 อนญุาตให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยวิธีผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในข้อ 29 ให้เป็น 
 “29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ก าหนด การสง่หนงัสือนดัประชุม และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชุม สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัก าหนดเช่นเดียวกนั” 

 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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หมายเหต ุ:  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าทีพ่กั เป็นตน้ จ านวน 505,397  บาท ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดั บคุคล หรือ
กิ จ ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ ส า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี ที่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี สั ง กั ด ดั ง ก ล่ า ว  

    
 การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่  8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่า “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบดว่นท่ีจะต้องรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกวา่นัน้ก็ได้” 

 ในปัจจุบนั สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สง่ผลให้การเดินทางถูก
จ ากดัมากขึน้ ในขณะเดียวกนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมก็ช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึน้ ประกอบกับพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (2020) ลงวนัที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2563 อนญุาตให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยวิธีผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในข้อ 29 ให้เป็น 
 “29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ก าหนด การสง่หนงัสือนดัประชุม และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชุม สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัก าหนดเช่นเดียวกนั” 

 
การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  
 
 
 
 
 
  

 

  
 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 
ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 18  พฤษภาคม 2562  
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยงดเว้นผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ ตามวนัและเวลาที่ก าหนด   

 
เอกสารที่เก่ียวกบัขัน้ตอนการลงทะเบียนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3156/ 3111/ 3210   
โทรสาร 0-2937-1224 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 
 
นางอริศรา ณ ระนอง 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
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หน้า 1 จาก 23 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 
วนัศกุร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. 

กรรมการผู้มาประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

2. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       
    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 
คณะจดัการ 

6.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  
คณะจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

7. นายราจีฟ มงักลั   คณะจดัการ  
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่  
กรรมการลาประชุม 

1. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เลขานุการ  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท 

เอกสารประกอบการประชุม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 1 จาก 23 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 

ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 
วนัศกุร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. 

กรรมการผู้มาประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

2. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ       
    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 
คณะจดัการ 

6.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  
คณะจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

7. นายราจีฟ มงักลั   คณะจดัการ  
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

    กรรมการผู้จดัการใหญ่  
กรรมการลาประชุม 

1. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เลขานุการ  

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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หน้า 2 จาก 23 

ผู้บริหาร 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

3. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

6. นายอมิท คนันา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการลงทนุและความเป็นเลศิทางธุรกิจ  

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 

8. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

9. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ Audit Partner หมายเลขผู้สอบบญัชี 4474                                                      
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ ผู้จดัการสว่นอาวโุส – กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 

2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส – บญัชี  
   

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 

_____________________________________________________________________________________ 

นายสวสัดิ์ คชิุตา หวัหน้าแผนกรักษาความปลอดภยัโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพือ่อธิบายการ
ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัภายในพืน้ท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉินขึน้  

นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะกรรมการได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทกุท่าน
ที่มาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้ที่มาด้วย
ตนเองและที่รับมอบฉันทะจ านวน 329 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 6,174,707,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3204        
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุ  
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หน้า 2 จาก 23 

ผู้บริหาร 

1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  

2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

3. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

6. นายอมิท คนันา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริหารการลงทนุและความเป็นเลศิทางธุรกิจ  

7. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 

8. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 

9. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ ผู้จดัการสว่นอาวโุส – กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 

2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส – บญัชี  
   

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 
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นายสวสัดิ์ คชิุตา หวัหน้าแผนกรักษาความปลอดภยัโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพือ่อธิบายการ
ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัภายในพืน้ท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉินขึน้  
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ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุ  
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ประธานคณะกรรมการได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัทที่
เข้าร่วมประชมุ นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
ส่งสารแสดงความเสียใจและขออภัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครัง้นีไ้ด้ เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ                 
จึงมอบหมายให้นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในฐานะตวัแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลงัจากนัน้ ประธานคณะกรรมการได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชุม
เป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 บริษัทได้แจ้งก าหนดการ
ใช้สิทธิในการสง่ค าถามมายังเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 
2562 โดยการเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการส่งค าถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเก่ียวกบั “การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ซึ่งในระหว่างระยะเวลาที่รับค าถาม
ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 มีผู้ ถือหุ้นหนึ่งท่านได้ส่งค าถามมายงับริษัท โดยบริษัทจะตอบค าถาม
ดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 มีข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะ    
ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นเอกสารที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า 
ในเอกสารหน้า 35–38 (ภาษาองักฤษในหน้า 32-36) และมีวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ การ
นบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดงักล่าว  ในเอกสารหน้า 39–42 
(ภาษาองักฤษในหน้า 37-42) ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่หุ้ นเป็นหนึง่เสยีง    

(2) ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุจะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
ลว่งหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่ งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือ
เป็นกรณีอื่นๆ ซึง่ต้องการคะแนนเสยีงแตกตา่งจากกรณีปกติ  

(3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ  ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใด  
“ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง” โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ชมูือและเลอืกกาเคร่ืองหมายตามความเห็น
ของผู้ ถือหุ้นลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นในขณะที่ลงทะเบียน พร้อมทัง้เซ็นช่ือก ากบั ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วในแตล่ะวาระการประชมุโดยทนัทีเพื่อท าการรวบรวมคะแนนตอ่ไป  

ทัง้นี ้ ในกรณีมอบฉันทะ  หากผู้มอบฉันทะได้ท าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ใน
หนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้
คะแนนเสยีง ตามที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเพื่อใช้
นบัเป็นมติของที่ประชุม   แต่หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการดงัที่ได้เรียนไว้แล้ว 

ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ชมูือในท่ีประชมุ รวมทัง้ในกรณีที่ออกจากที่ประชมุในวาระนัน้ๆ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น
ได้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ 

 (4) ในการประชุมแต่ละวาระ นายจาตุรงค์ เรือนทอง ทนายความ จากส านกักฎหมายสจัธรรมทนายความ      
จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทโดยการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง แล้วจึงจะ
ประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 

  (5) ในการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ทางบริษัทจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเร่ิมวาระถดัไป โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือ และเมื่อ
ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงตอ่ที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือค าถามตอ่ไป โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ และในบนัทึกการประชุมจะบนัทึกการเสนอความคิดเห็น 
และค าถาม – ค าตอบโดยสรุป หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้
จดัเตรียมไว้ให้ โดยสง่ให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมสง่ตอ่ให้ทา่นประธานตอ่ไป 

 ประธานคณะกรรมการจึงได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  17 ประจ าปี 2561 เมื่ อวันที่  25 
กรกฎาคม 2561 

 ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชุมฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อม
กับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่  1 ในหน้าที่ 11-27 
(ภาษาองักฤษในหน้า10-24) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 

 รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้รับการบนัทึกและ
น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 
2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
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หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการดงัที่ได้เรียนไว้แล้ว 

ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ชมูือในท่ีประชมุ รวมทัง้ในกรณีที่ออกจากที่ประชมุในวาระนัน้ๆ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น
ได้ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ 

 (4) ในการประชุมแต่ละวาระ นายจาตุรงค์ เรือนทอง ทนายความ จากส านกักฎหมายสจัธรรมทนายความ      
จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทโดยการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง แล้วจึงจะ
ประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 

  (5) ในการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ทางบริษัทจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเร่ิมวาระถดัไป โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือ และเมื่อ
ประธานอนญุาตแล้ว ขอให้แถลงตอ่ที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็น
หรือค าถามตอ่ไป โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ และในบนัทึกการประชุมจะบนัทึกการเสนอความคิดเห็น 
และค าถาม – ค าตอบโดยสรุป หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษท่ีทางบริษัทได้
จดัเตรียมไว้ให้ โดยสง่ให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมสง่ตอ่ให้ทา่นประธานตอ่ไป 

 ประธานคณะกรรมการจึงได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  17 ประจ าปี 2561 เมื่ อวันที่  25 
กรกฎาคม 2561 

 ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชุมฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้า พร้อม
กับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่  1 ในหน้าที่ 11-27 
(ภาษาองักฤษในหน้า10-24) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 

 รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้รับการบนัทึกและ
น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)  

 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 
2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
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 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ          
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 ก่อนการลงคะแนนเสยีง ประธานคณะกรรมการท าการแจ้ง
ก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,227,485,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชุม จ านวน 128 ราย เป็นจ านวน 
52,788,669 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 457 ราย เป็นจ านวน 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9472 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทตรวจสอบสาเหตขุองบตัรเสีย จ านวน  11,000 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 0.0002  ด้วย เพื่อมิให้เป็นการเสยีคะแนน โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองนีแ้ละตอบว่ามาจากการที่ผู้ ถือหุ้น
รายหนึง่ได้ลงคะแนนเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย ในบตัรใบเดียว 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ประธานคณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและการพฒันาหลกัในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตาม
สารจากคณะกรรมการท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561-2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุแล้ว  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม 2562 
น าเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ครอบคลมุปริมาณการใช้เหล็กของโลก อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเหล็กของโลก 
สถานการณ์ทางการตลาดของเศษเหลก็และแทง่ถ่านอิเลคโทรด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และผลการด าเนินงานทางการเงิน
และผลการด าเนินงานด้านการผลติของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

กรรมการผู้จดัการใหญ่อธิบายวา่สว่นประกอบจากปัจจยัภายนอกและภายในสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ในคร่ึงปีหลงัของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัในคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ระหว่างเดือนกนัยายนถึงเดือนธันวาคมราคาเหล็กในตลาด
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนยัส าคญั สง่ผลให้ลกูค้าชะลอการสัง่ซือ้เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้า ซึ่งสง่ผลต่อ
ปริมาณและผลก าไร มีสองประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ได้แก่ 1) โรงงาน SCSC จังหวดัระยองที่เกิด
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อบุตัิเหต ุเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2561 สง่ผลให้โรงงานผลติเหลก็ หยดุท าการผลติประมาณ 25 วนั สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและ
หว่งโซอ่ปุทานของบริษัท บทเรียนที่ได้รับจากเหตกุารณ์ในครัง้นี ้คือ การก าหนดมาตรการการด าเนินการแก้ไขที่จ าเป็นขึน้
ทัง้  3 โรงงาน 2) มีการส ารองหนีสู้ญในปี 2562 จ านวน 35 ล้านบาทจากลูกค้ารายหนึ่งที่ช าระเงินล่าช้า                            
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาจ าคกุกรรมการบริษัทดงักลา่วเป็นเวลา 10 ปี ซึง่จ าเป็นต้องมีการตัง้ส ารองหนีส้ญู 
บริษัทมีนโยบายสนิเช่ือที่แข็งแกร่งเพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีการช าระเงินตามปกติ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ลกูค้าไมช่ าระเงิน ทาง
บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่ถกูต้อง 

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรางวลัและความส าเร็จมากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงาน
คณุภาพ ประจ าปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Award 2018 in Quality Management) ซึ่งนบัเป็นครัง้ที่สี่
ในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ        
(SET Sustainability Awards 2018) และ รางวลัหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) 
และด้านการบริหารจดัการแรงงานและการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเดน่ด้านความปลอดภยั ประจ าปี 2561 

ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่น าเสนอโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัตอ่ไปนี ้

1. นางวิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อ้างถงึการน าเสนอรายงานผลประกอบการโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่
วา่ บริษัทมีความกงัวลเก่ียวกบัการใช้ก าลงัการผลติโดยบริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศไทย ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50
เร่ืองนีท้ าให้ผู้ ถือหุ้นมีความกงัวล ผู้ ถือหุ้นจึงได้สอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัทในการด าเนินการในเร่ืองนี ้

 กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และได้ตอบข้อซกัถามว่ารัฐบาลได้เสนอการออก
กฎหมายไม่อนญุาตให้มีการจดัตัง้โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างรายใหม่ในประเทศไทยขึน้อีกในช่วงห้าปีข้างหน้า ความ
พยายามของบริษัท คือ การรักษาความสามารถในการแข่งขันและการได้รับอนุมตัิให้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ      
เพิ่มมากขึน้ โดยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ  70-75 ทัง้นี ้ บริษัท
วางแผนก าลงัการผลติไว้ที่ระดบัร้อยละ 80-85  

 2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับ
สหรัฐอเมริกา  และหลายบริษัทในประเทศจีนท าการซือ้ หรือจัดตัง้โรงงานผลิตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทัง้ประเทศไทย    
ซึง่สง่ผลตอ่ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้และราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด และเคร่ืองจกัรในตลาดเพิ่มสงูขึน้  ในระยะ
ยาว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่เหล็กจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากกว่าการ
ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นยงัสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการแข่งขนักับผลิตภณัฑ์เหล็กที่น าเข้าจาก
โรงงานของประเทศจีนท่ีตัง้อยูใ่นประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากบริษัทของ
ประเทศจีนมาจดัตัง้โรงงานผลติเหลก็ในประเทศไทยเพื่อท าการซือ้และขายผลิตภณัฑ์เหล็กระหว่างกนัเองเท่านัน้ ผู้ ถือหุ้น
ต้องการทราบสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของราคาแทง่ถ่านอิเลคโทรดของโลกอีกด้วย 
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อบุตัิเหต ุเมื่อวนัท่ี 6 ตลุาคม 2561 สง่ผลให้โรงงานผลติเหลก็ หยดุท าการผลติประมาณ 25 วนั สง่ผลกระทบต่อต้นทนุและ
หว่งโซอ่ปุทานของบริษัท บทเรียนที่ได้รับจากเหตกุารณ์ในครัง้นี ้คือ การก าหนดมาตรการการด าเนินการแก้ไขท่ีจ าเป็นขึน้
ทัง้  3 โรงงาน 2) มีการส ารองหนีสู้ญในปี 2562 จ านวน 35 ล้านบาทจากลูกค้ารายหนึ่ง ท่ีช าระเงินล่าช้า                            
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาจ าคกุกรรมการบริษัทดงักลา่วเป็นเวลา 10 ปี ซึง่จ าเป็นต้องมีการตัง้ส ารองหนีส้ญู 
บริษัทมีนโยบายสนิเช่ือที่แข็งแกร่งเพื่อให้มัน่ใจวา่จะมีการช าระเงินตามปกติ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ลกูค้าไมช่ าระเงิน ทาง
บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่ถกูต้อง 

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรางวลัและความส าเร็จมากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงาน
คณุภาพ ประจ าปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Award 2018 in Quality Management) ซึ่งนบัเป็นครัง้ที่สี่
ในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจ        
(SET Sustainability Awards 2018) และ รางวลัหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) 
และด้านการบริหารจดัการแรงงานและการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเดน่ด้านความปลอดภยั ประจ าปี 2561 

ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่น าเสนอโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัตอ่ไปนี ้

1. นางวิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อ้างถงึการน าเสนอรายงานผลประกอบการโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่
วา่ บริษัทมีความกงัวลเก่ียวกบัการใช้ก าลงัการผลติโดยบริษัทผู้ผลติเหลก็ในประเทศไทย ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 50
เร่ืองนีท้ าให้ผู้ ถือหุ้นมีความกงัวล ผู้ ถือหุ้นจึงได้สอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัทในการด าเนินการในเร่ืองนี ้

 กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และได้ตอบข้อซกัถามว่ารัฐบาลได้เสนอการออก
กฎหมายไม่อนญุาตให้มีการจดัตัง้โรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างรายใหม่ในประเทศไทยขึน้อีกในช่วงห้าปีข้างหน้า ความ
พยายามของบริษัท คือ การรักษาความสามารถในการแข่งขันและการได้รับอนุมตัิให้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ      
เพิ่มมากขึน้ โดยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ  70-75 ทัง้นี ้ บริษัท
วางแผนก าลงัการผลติไว้ที่ระดบัร้อยละ 80-85  

 2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับ
สหรัฐอเมริกา  และหลายบริษัทในประเทศจีนท าการซือ้ หรือจัดตัง้โรงงานผลิตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทัง้ประเทศไทย    
ซึง่สง่ผลตอ่ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้และราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด และเคร่ืองจกัรในตลาดเพิ่มสงูขึน้  ในระยะ
ยาว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่เหล็กจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัมากกว่าการ
ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า ผู้ ถือหุ้นยงัสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการแข่งขนักับผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีน าเข้าจาก
โรงงานของประเทศจีนท่ีตัง้อยูใ่นประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทของ
ประเทศจีนมาจดัตัง้โรงงานผลติเหลก็ในประเทศไทยเพื่อท าการซือ้และขายผลิตภณัฑ์เหล็กระหว่างกนัเองเท่านัน้ ผู้ ถือหุ้น
ต้องการทราบสาเหตขุองการเพิ่มขึน้ของราคาแทง่ถ่านอิเลคโทรดของโลกอีกด้วย 
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 ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่าจากการที่ความต้องการภายในประเทศ
จีนมีความแข็งแกร่ง ประเทศจีนสง่ออกเหล็กลดลงจากประมาณ 100 ล้านตนัในปี 2558-2559 เป็น 65 ล้านตนัในปีที่ผ่าน
มา อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคการค้า หลายประเทศมีความกังวล
เก่ียวกบัการน าเข้าสนิค้าเหลก็มายงัประเทศและต้องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน รัฐบาลให้การสนบัสนนุการผลิต
เหลก็ภายในประเทศโดยออกมาตรการตา่งๆ ดงันัน้ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในกลุม่ประเทศอาเซียน
ได้น าเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครอง ในประเทศไทยเหล็กเส้นก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) และได้รับความคุ้มครองจากการน าเข้า ประธานคณะกรรมการอธิบายว่าราคา
ของวตัถดุิบ เช่น เฟอร์โรอลัลอย แท่งถ่านอิเลคโทรด และอ่ืนๆ เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดต่างประเทศและไมเ่ก่ียวข้อง
โดยตรงกับการใช้งานที่สงูขึน้ของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน ในความเป็นจริง การผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้า         
ในประเทศจีนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าลงัการผลิตเหล็กทัง้หมด เนื่องจากประเทศจีนใช้เตาถลงุเหล็กและซือ้แร่เหล็ก
มากกวา่ ประเทศจีนผลติเศษเหลก็ขึน้ในท้องถ่ินและมีการน าเข้าในจ านวนไมม่ากอีกด้วย 

 นายฤทธิชยัสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลก าไรในปีการเงิน 2562-2563 และสอบถาม
ว่า บริษัทสามารถประเมินผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ จากข่าวที่ว่าอาจจะมีการลดค่าไฟฟ้าในอนาคต  หลังจาก             
ที่โครงการโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ สิน้สดุลง บริษัทมีแนวทางในการผลติสนิค้าพิเศษอยา่งไร ประธานคณะกรรมการตอบข้อ
ซกัถามของผู้ ถือหุ้นวา่ ความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยู่ในระดบัที่ดี เนื่องจาก     
มีการเติบโตของการพฒันาในประเทศเหล่านี ้บริษัทเช่ือว่าด้วยความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึน้ การสนบัสนุนจากภาครัฐ      
ในการใช้จ่ายด้านโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ปรับตวัลดลง ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึน้ 
ดงัท่ีได้แสดงไว้ในแนวโน้มธุรกิจปีการเงิน 2563 ซึ่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้น าเสนอต่อท่านผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบนัรัฐบาลมีการประกาศอตัราค่าไฟฟ้าทุก  4 เดือน โดยราคาจะขึน้อยู่กับราคาเชือ้เพลิง
ระหวา่งประเทศและปัจจยัอื่น ๆ ประกอบ บริษัทติดตามอตัราคา่ไฟฟ้าอยา่งใกล้ชิดและยงัคงแสวงหาแหลง่พลงังานส ารอง
ที่มีราคาถกูกวา่ ส าหรับปีการเงินท่ีผา่นมา SCSC ได้ด าเนินการติดตัง้ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาโรงงานซึ่งท าให้
บริษัทมีต้นทนุคา่ไฟฟ้าที่ต ่ากวา่ราคาคา่ไฟฟ้าปกติอยา่งมีนยัส าคญั 

 3. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของการท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น
ระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้อ้างถึงต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดบัสงู ส่งผลต่อการ
ขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัทโดยแนะน าให้บริษัทผลิตสินค้าเหล็กในระดบัประหยดัจากขนาด (economy of 
scale) และจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าโดยการก าหนดสว่นตา่งคงที่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และแจ้งว่าประธานคณะกรรมการจะแจ้งสถานะในการท าธุรกรรม
การซือ้ขายหุ้นระหวา่ง HBIS กบัทาทา สตีล ประเทศไทย ในช่วงท้ายของการประชมุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นต่อไปว่าในการด าเนินธุรกิจปกติ ราคาสินค้าจะถกูก าหนดจากต้นทนุบวกด้วยก าไร แต่ส าหรับธุรกิจเหล็กนัน้    
มีข้อจ ากดั สืบเนื่องจากการที่มีการใช้ก าลงัการผลิตต ่าในประเทศ ลกูค้ามีทางเลือกที่จะซือ้สินค้าเหล็กจากผู้ขายที่เสนอ
ราคาที่ต ่ากวา่ได้ โดยอธิบายว่าในขณะที่เตาหลอมไฟฟ้าใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และผลิตเหล็กที่มีคณุภาพดีกว่า การผลิต   
ที่ผา่นเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าซึง่ไมเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดในกระบวนการผลิต ในประเทศไทย
ผู้ผลติที่ใช้เตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในการผลติเหลก็ สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์เหล็กในราคาที่ต ่ากว่าได้ ส าหรับประเทศ
ไทย อตัราการใช้ไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสงู (On-peak) (ในวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ 13 ชั่วโมงในระหว่างวนั)          
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มีอตัราคา่พลงังานสงูกวา่ในเวลากลางคืนประมาณร้อยละ 40 หรือช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต ่า (Off-peak) (ในวนัเสาร์
อาทิตย์และกลางคืน) รวมกบัคา่ความต้องการพลงัไฟฟ้า (Demand Charge) (ประมาณ 2-3 ล้านบาท) ช าระแก่การไฟฟ้า 
จากความต้องการของตลาดท่ีผนัผวน เป็นปัจจัยส าคัญที่บริษัทจะน ามาพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่บริษัท           
จะด าเนินการผลติโดยผา่นกระบวนการผลติจากโรงงานผลติเหลก็ หรือจะซือ้เหลก็แทง่จากตลาด 

 4. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับ ต้นทุนรวม ราคาขาย Spread         
(ผลตา่งราคาขายและราคาวตัถดุิบ) และแนวโน้มของ Spread ในปีนี ้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และตอบว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาอ่านค าจ ากัดความของ Spread     
ได้จากงบการเงินท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี โดยปกติ ราคาเศษเหลก็จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 55-58 ของต้นทนุเหล็กทัง้หมด
ที่ผลติในประเทศไทย และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20-25 เป็นต้นทนุทางด้านพลงังาน แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอลัลอย 
วสัดทุนไฟ และวตัถดุิบอื่นๆ รวมประมาณร้อยละ 75-78 ของต้นทนุทัง้หมดสว่นที่เหลือเป็นต้นทนุคงที่และต้นทนุจากการ
ด าเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา Spread เฉลีย่ของบริษัทอยูร่ะหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตนั ต้นทนุผนัแปร
ในอดีตท่ีสงูขึน้เป็นผลมาจากต้นทุนของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ราคาประมาณ 800-900  บาทต่อตนั เมื่อเทียบกับราคา
ประมาณ 200 บาทต่อตนั เมื่อ 3 ปีก่อน Spread  มีโอกาสปรับเพิ่มได้จาการขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มและลดปริมาณ
สนิค้าประเภทโภคภณัฑ์ (Commodity) ลง บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าประเภทเหล็กลวดรวมทัง้สินค้าตดัและดดัส าเร็จรูปพร้อม
ใช้งานเพิ่มขึน้ บริษัทด าเนินการในด้าน Product Mix (สว่นผสมของสนิค้า) สนิค้าที่มีมลูค่าเพิ่ม และลดต้นทนุเพื่อปรับปรุง 
Spread ทัง้นี ้Spread ของปีนีจ้ะใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา สว่นราคาเศษเหลก็ยงัคงมีความแข็งแกร่งอยา่งมาก 

 ตามค าถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการท าธุรกรรมการซือ้
ขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และอธิบายว่า HBIS ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์        
ภาคบงัคบัจากรัฐบาลประเทศจีน 

 5. นายบญุนะ หาสติพานิตกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัท มีความสนใจในการผลติเหล็กโครงสร้าง 
เช่นเดียวกบัผลติภณัฑ์ที่ผลติโดย บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั หรือไม่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และตอบวา่ บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
(SYS) เป็นผู้ผลติเหลก็โครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างขนาด 
2-4 นิว้ ความต้องการใช้เหลก็รูปพรรณในขณะนีม้ีไมม่ากนกั และไมใ่ช่เวลาที่เหมาะสมส าหรับการลงทนุขนาดใหญ่ส าหรับ
สายการผลติสนิค้านี ้อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาผลิตสินค้าประเภทนีใ้นโอกาสที่เหมาะสมและ
หารือเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในอนาคตตอ่ไป 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงาน     
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ
รับทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562     
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
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มีอตัราคา่พลงังานสงูกวา่ในเวลากลางคืนประมาณร้อยละ 40 หรือช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต ่า (Off-peak) (ในวนัเสาร์
อาทิตย์และกลางคืน) รวมกบัคา่ความต้องการพลงัไฟฟ้า (Demand Charge) (ประมาณ 2-3 ล้านบาท) ช าระแก่การไฟฟ้า 
จากความต้องการของตลาดที่ผนัผวน เป็นปัจจัยส าคัญที่บริษัทจะน ามาพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่บริษัท           
จะด าเนินการผลติโดยผา่นกระบวนการผลติจากโรงงานผลติเหลก็ หรือจะซือ้เหลก็แทง่จากตลาด 

 4. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเก่ียวกับ ต้นทุนรวม ราคาขาย Spread         
(ผลตา่งราคาขายและราคาวตัถดุิบ) และแนวโน้มของ Spread ในปีนี ้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และตอบว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาอ่านค าจ ากัดความของ Spread     
ได้จากงบการเงินท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี โดยปกติ ราคาเศษเหลก็จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 55-58 ของต้นทนุเหล็กทัง้หมด
ที่ผลติในประเทศไทย และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20-25 เป็นต้นทนุทางด้านพลงังาน แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอลัลอย 
วสัดทุนไฟ และวตัถดุิบอื่นๆ รวมประมาณร้อยละ 75-78 ของต้นทนุทัง้หมดสว่นที่เหลือเป็นต้นทนุคงท่ีและต้นทนุจากการ
ด าเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา Spread เฉลีย่ของบริษัทอยูร่ะหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตนั ต้นทนุผนัแปร
ในอดีตที่สงูขึน้เป็นผลมาจากต้นทุนของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ราคาประมาณ 800-900  บาทต่อตนั เมื่อเทียบกับราคา
ประมาณ 200 บาทต่อตนั เมื่อ 3 ปีก่อน Spread  มีโอกาสปรับเพิ่มได้จาการขายผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มและลดปริมาณ
สนิค้าประเภทโภคภณัฑ์ (Commodity) ลง บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าประเภทเหล็กลวดรวมทัง้สินค้าตดัและดดัส าเร็จรูปพร้อม
ใช้งานเพิ่มขึน้ บริษัทด าเนินการในด้าน Product Mix (สว่นผสมของสนิค้า) สนิค้าที่มีมลูค่าเพิ่ม และลดต้นทนุเพื่อปรับปรุง 
Spread ทัง้นี ้Spread ของปีนีจ้ะใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา สว่นราคาเศษเหลก็ยงัคงมีความแข็งแกร่งอยา่งมาก 

 ตามค าถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการท าธุรกรรมการซือ้
ขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และอธิบายว่า HBIS ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์        
ภาคบงัคบัจากรัฐบาลประเทศจีน 

 5. นายบญุนะ หาสติพานิตกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัท มีความสนใจในการผลติเหล็กโครงสร้าง 
เช่นเดียวกบัผลติภณัฑ์ที่ผลติโดย บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั หรือไม่ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และตอบวา่ บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 
(SYS) เป็นผู้ผลติเหลก็โครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างขนาด 
2-4 นิว้ ความต้องการใช้เหลก็รูปพรรณในขณะนีม้ีไมม่ากนกั และไมใ่ช่เวลาที่เหมาะสมส าหรับการลงทนุขนาดใหญ่ส าหรับ
สายการผลติสนิค้านี ้อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาผลิตสินค้าประเภทนีใ้นโอกาสที่เหมาะสมและ
หารือเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในอนาคตตอ่ไป 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงาน     
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ
รับทราบ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562     
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

 ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้         
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ณ วันสิน้สุดของรอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิโดยคณะกรรมการแล้วนัน้ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561-2562 ของบริษัท           
ซึ่งในปีนี ้บริษัทน าเสนอรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานประจ าปี     
ผา่นอปุกรณ์อิเลคโทรนิคและสมาร์ทโฟน ทัง้นี ้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปดรูายงานประจ าปีได้ที่เว็ปไซต์ของบริษัทเช่นเดิม      
ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ย   

   

  มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเก่ียวกบัการประเมิน   
การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและคา่ความนิยม และได้สอบถามวา่ เหตใุดคา่เผ่ือการด้อยค่าของ NTS ที่ (3,380) 
ล้านบาท จึงสิน้สดุลง บริษัทมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ NTS จะไมม่ีการด้อยคา่ในอนาคต ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการ
ค านวณคา่ความนิยม และบริษัทต้องประเมินทกุปีหรือไม่ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่าค่าความนิยมเกิดจากการซือ้บริษัท      
เหล็กสยาม (2001) จ ากดั (SISCO) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั (SCSC) และบมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS)    
เมื่อปี 2545 โดย บมจ. มิลเลนเนียมสตีล ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ค่าความนิยม คือ      
ส่วนต่างของราคาที่จ่ายหกัด้วยมูลค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยท่ีได้มา โดยทกุปีจะมีการตรวจสอบการด้อยค่าของ       
ค่าความนิยมส าหรับทุกกิจการ และกระบวนการในการติดตาม คือ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ      
เพื่อยืนยนัว่ายงัมีค่าความนิยมในงบการเงิน ค่าความนิยมใน NTS ได้ถกูตดัจ าหน่ายหมดแล้ว ตัง้แต่ปี 2551 ได้มีการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชีของไทย กลุม่กิจการได้หยดุการตดัจ าหนา่ยค่าความนิยมโดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการ
ด้อยคา่ของคา่ความนิยมแทน นายศกัดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสนิค้าคงเหลอืสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความ
แตกต่างไปจากสินค้าคงเหลือ ที่บันทึกในงบกระแสเงินสด ประธานคณะกรรมการตอบว่างบกระแสเงินสดบันทึก           

  สนิทรัพย์ 12,150 ล้านบาท 
  หนีส้นิ 3,115 ล้านบาท 
  สว่นของผู้ ถือหุ้น 9,035 ล้านบาท 
  รายได้รวม 22,304 ล้านบาท 
  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (188) ล้านบาท 
  ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (0.02) บาท/ หุ้น 
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การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือในเงินทุนหมนุเวียน ในขณะที่งบแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
บริษัท 

นายศกัดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบังบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมวา่ มีการบนัทกึรายได้จากการ
ขาย 22,222 ล้านบาท ในขณะท่ีต้นทนุขายอยูท่ี่ (21,619) ล้านบาท และขาดทนุส าหรับปี (188) ล้านบาท เมื่อพิจารณาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ ถือหุ้นพบว่าก าไรก่อนภาษีเงินได้มีจ านวน  64 ล้านบาท ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีรายได้
ที่มาจากธุรกิจหลกัหรือมาจากรายได้อื่น กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วตอบวา่ รายได้อื่นมาจากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ครัง้เดียว
ในระหว่างปี โดย รายได้อื่น จ านวน 82 ล้านบาท ตามที่อธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อที่ 26 ประกอบด้วย 
รายได้จากเงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภยั จ านวน 41 ล้านบาท รายได้จากการขายผลพลอยได้ เช่น ฝุ่ น ดิน 
และอื่นๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รายได้จากดอกเบีย้ค้างช าระจากการช าระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า นายหัตถศักดิ์               
ณ      ป้อมเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)      
โดยมีรายได้มาจากบริษัทยอ่ยที่ด าเนินงานจ านวน 3 แหง่ 

นายศกัดิ์ชยัสอบถามวา่การจ่ายเงินปันผลนัน้ มาจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ นายหตัถศกัดิ์ 
ณ ป้อมเพ็ชร ตอบวา่การจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดจากงบการเงินรวม 

2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด จากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทนุใน “เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์” จ านวน 241 ล้านบาท และจากงบกระแสเงินสดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานใน “ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย” จากเคร่ืองจกัร 366 ล้านบาท จะเป็นเช่นนี ้
ต่อไปทกุปีหรือไม่และจะมีการลงทนุขนาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับบริษัทได้   
ตัง้ส ารองคา่ชดเชยส าหรับพนกังานท่ีเกษียณอายแุละมีอายงุานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จากการเปลี่ยนแปลงผลบงัคบั
ใช้ของกฎหมายจากการจ่ายคา่ชดเชยจ านวน 300 วนัเป็น 400 วนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และอธิบายว่าบริษัทมีแผนการลงทนุในงบลงทนุ ทัง้หมด   
3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 2) โครงการซ่อมบ ารุงเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 
และ 3) การลงทนุท่ีมีผลตอบแทน ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้จ่ายเงินลงทนุ 241 ล้านบาท ในขณะที่ในปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดไว้เป็นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดการณ์ใช้จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่          
1) การลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เศษเหล็กที่ SCSC จังหวัดระยอง และ                     
2) การปรับปรุงการผลิตของเหล็กลวดที่ NTS จังหวดัชลบุรี ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับระบบอตัโนมตัิและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของอตัราก าลงัคน กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบ
ค าถามเก่ียวกับเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และบันทึก
ผลกระทบทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในงบการเงิน           
ได้เปิดเผยไว้ในหน้าสุดท้ายของรายงานประจ าปี ปีงบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงานนีต้อ่งบการเงินของกลุม่กิจการและบริษัทจ านวน จ านวน 57 ล้านบาท และ 15 ล้านบาทตามล าดบั 
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การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือในเงินทุนหมนุเวียน ในขณะที่งบแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือของ
บริษัท 

นายศกัดิ์ชยั สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบังบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมวา่ มีการบนัทกึรายได้จากการ
ขาย 22,222 ล้านบาท ในขณะท่ีต้นทนุขายอยูท่ี่ (21,619) ล้านบาท และขาดทนุส าหรับปี (188) ล้านบาท เมื่อพิจารณาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ ถือหุ้นพบว่าก าไรก่อนภาษีเงินได้มีจ านวน  64 ล้านบาท ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีรายได้
ที่มาจากธุรกิจหลกัหรือมาจากรายได้อื่น กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วตอบวา่ รายได้อื่นมาจากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ครัง้เดียว
ในระหว่างปี โดย รายได้อื่น จ านวน 82 ล้านบาท ตามที่อธิบายในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อท่ี 26 ประกอบด้วย 
รายได้จากเงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภยั จ านวน 41 ล้านบาท รายได้จากการขายผลพลอยได้ เช่น ฝุ่ น ดิน 
และอื่นๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รายได้จากดอกเบีย้ค้างช าระจากการช าระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า นายหัตถศักดิ์               
ณ      ป้อมเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)      
โดยมีรายได้มาจากบริษัทยอ่ยที่ด าเนินงานจ านวน 3 แหง่ 

นายศกัดิ์ชยัสอบถามวา่การจ่ายเงินปันผลนัน้ มาจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ นายหตัถศกัดิ์ 
ณ ป้อมเพ็ชร ตอบวา่การจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดจากงบการเงินรวม 

2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชยั ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด จากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทนุใน “เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์” จ านวน 241 ล้านบาท และจากงบกระแสเงินสดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานใน “ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย” จากเคร่ืองจกัร 366 ล้านบาท จะเป็นเช่นนี ้
ต่อไปทกุปีหรือไม่และจะมีการลงทนุขนาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับบริษัทได้   
ตัง้ส ารองคา่ชดเชยส าหรับพนกังานท่ีเกษียณอายแุละมีอายงุานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จากการเปลี่ยนแปลงผลบงัคบั
ใช้ของกฎหมายจากการจ่ายคา่ชดเชยจ านวน 300 วนัเป็น 400 วนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และอธิบายว่าบริษัทมีแผนการลงทนุในงบลงทนุ ทัง้หมด   
3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 2) โครงการซ่อมบ ารุงเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า 
และ 3) การลงทนุท่ีมีผลตอบแทน ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้จ่ายเงินลงทนุ 241 ล้านบาท ในขณะท่ีในปีงบประมาณ 
2563 ก าหนดไว้เป็นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดการณ์ใช้จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่          
1) การลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เศษเหล็กที่ SCSC จังหวัดระยอง และ                     
2) การปรับปรุงการผลิตของเหล็กลวดที่ NTS จังหวดัชลบุรี ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับระบบอตัโนมตัิและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของอตัราก าลงัคน กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบ
ค าถามเก่ียวกับเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และบันทึก
ผลกระทบทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงิน           
ได้เปิดเผยไว้ในหน้าสุดท้ายของรายงานประจ าปี ปีงบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายแรงงานนีต้อ่งบการเงินของกลุม่กิจการและบริษัทจ านวน จ านวน 57 ล้านบาท และ 15 ล้านบาทตามล าดบั 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี  สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการ
ประชุมนี เ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที ่มาประชุมและ               
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,229,763,676  หุ้น        คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน  6,225,131,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      99.9256  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน           4,632,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0744  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

  
หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 92 ราย เป็นจ านวน 2,267,438 หุ้น นบัรวมจ านวน        

ผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 549 ราย เป็นจ านวน 6,229,763,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9742 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561-2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2561 การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 7.51 
ล้านตนั ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2560 ซึ่งมาจากการผลิตที่ลดลงร้อยละ 7.3 ในขณะที่การน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7      
จากปีก่อน การผลิตภายในประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้าลดลง การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมเหลก็ทรงยาวในประเทศไทยคือ การเพิ่มขึน้ของผลผลติจากเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในชว่ง 18 เดือนที่ผา่นมา 
ในระหวา่งปีมาตรฐานอตุสาหกรรมของประเทศไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงคณุภาพเหลก็เส้นท่ีแตกตา่งตามวิธีทางการผลติ
เหล็ก สิ่งนีค้าดว่าจะเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกบัการผลิตเหล็กประเภทต่างๆ  และการเพิ่มปริมาณการขายเหล็ก     
ที่ผลติจากเตาหลอมไฟฟ้า 

ราคาวตัถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า เฟอร์โรอลัลอยด์ และวสัดุทนไฟที่สงู
และเปลี่ยนแปลงตลอดทัง้ปี ในช่วงคร่ึงปีหลงั ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานของบริษัทมีการขาย
เหลก็เส้นในโครงการก่อสร้างลดลงเนื่องจากความลา่ช้าในการลงทนุของภาครัฐในโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้          
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และข้อ 46 ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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 นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา      
ไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช าระหนีข้องบริษัทให้เสร็จสิน้ตามสญัญา การปรับ
โครงสร้างหนี ้และสญัญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคัญ แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ        
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า “การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจ าปี 2561-2562 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน (188) 
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจ านวน (2,762) ล้านบาท ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 64 ล้านบาท และมีก าไรสะสมจ านวน 1,540 ล้านบาท  

 
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินส ารองหลงัการโอนในปีการเงิน
ปัจจบุนัมีจ านวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งวา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้เงินออมเพื่อการลงทนุในหุ้นบริษัท และ
คาดว่าจะได้รับเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นขอให้บริษัทสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยว่าได้เลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่
ถกูต้องเหมาะสมแล้ว 

ประธานคณะกรรมการกล่าวช่ืนชมและขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทกุท่านที่ให้การสนบัสนนุและเข้าใจบริษัท และแจ้งว่า 
Tata Steel Limited มีความเช่ือมัน่ตอ่ประเทศไทยสงูมากและยงัคงลงทนุในบริษัทอยู่ ผู้บริหารและพนกังานท างานอย่าง
หนกัเพื่อการช าระหนีอ้ย่างตรงเวลาให้แก่ธนาคาร จนเกือบจะปลอดหนี ้ด าเนินการผลิตในโรงงานทัง้ 3 แห่งด้วยความ
ปลอดภยัอย่างสงู ปรับปรุง Product Mix (สว่นผสมของผลิตภณัฑ์) และได้รับการยอมรับมากมายจากภาครัฐและอื่นๆ 
บริษัทมัน่ใจในการท าสิง่ที่ดีที่สดุเพื่อการปรับปรุงต่อไปและขอขอบคณุและช่ืนชมต่อความอดทนรอและการสนบัสนนุของ  
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

2. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ร้องเรียนเร่ืองการให้บริการของโรงแรมและขอ
เปลีย่นเป็นโรงแรมอื่นในปีหน้า ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วขอบคณุประธานคณะกรรมการที่เข้าใจ 

ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะและขออภยัต่อผู้ ถือหุ้นส าหรับความไม่สะดวก  
ที่เกิดขึน้ และขอให้เลขานกุารบริษัทด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบริการท่ีดีขึน้ 
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 นอกจากนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา      
ไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช าระหนีข้องบริษัทให้เสร็จสิน้ตามสญัญา การปรับ
โครงสร้างหนี ้และสญัญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคัญ แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ        
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า “การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจ าปี 2561-2562 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน (188) 
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจ านวน (2,762) ล้านบาท ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 64 ล้านบาท และมีก าไรสะสมจ านวน 1,540 ล้านบาท  

 
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินส ารองหลงัการโอนในปีการเงิน
ปัจจบุนัมีจ านวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งวา่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้เงินออมเพื่อการลงทนุในหุ้นบริษัท และ
คาดว่าจะได้รับเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นขอให้บริษัทสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อยว่าได้เลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่
ถกูต้องเหมาะสมแล้ว 

ประธานคณะกรรมการกล่าวช่ืนชมและขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทกุท่านที่ให้การสนบัสนนุและเข้าใจบริษัท และแจ้งว่า 
Tata Steel Limited มีความเช่ือมัน่ตอ่ประเทศไทยสงูมากและยงัคงลงทนุในบริษัทอยู่ ผู้บริหารและพนกังานท างานอย่าง
หนกัเพื่อการช าระหนีอ้ย่างตรงเวลาให้แก่ธนาคาร จนเกือบจะปลอดหนี ้ด าเนินการผลิตในโรงงานทัง้ 3 แห่งด้วยความ
ปลอดภยัอย่างสงู ปรับปรุง Product Mix (สว่นผสมของผลิตภณัฑ์) และได้รับการยอมรับมากมายจากภาครัฐและอื่นๆ 
บริษัทมัน่ใจในการท าสิง่ที่ดีที่สดุเพื่อการปรับปรุงต่อไปและขอขอบคณุและช่ืนชมต่อความอดทนรอและการสนบัสนนุของ  
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

2. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ร้องเรียนเร่ืองการให้บริการของโรงแรมและขอ
เปลีย่นเป็นโรงแรมอื่นในปีหน้า ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วขอบคณุประธานคณะกรรมการที่เข้าใจ 

ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะและขออภยัต่อผู้ ถือหุ้นส าหรับความไม่สะดวก  
ที่เกิดขึน้ และขอให้เลขานกุารบริษัทด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับบริการท่ีดีขึน้ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
ก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสม    
ในเงินส ารองหลงัการโอนในปีการเงินปัจจุบนัมีจ านวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทนุจดทะเบียน ส าหรับการ
จ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ซึง่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล  โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการ
ลงคะแนนเสยีงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561-2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.2 
ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,231,190,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน  6,227,965,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9482  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 3,115,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0500 
งดออกเสยีง  จ านวน 110,000        หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0018  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 33 ราย เป็นจ านวน 1,426,654 หุ้น นบัรวมจ านวน       
ผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 582 ราย เป็นจ านวน 6,231,190,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ       

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากตนเองเป็น
หนึง่ในกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้จึงขอให้วาระนีน้ าเสนอโดยกรรมการผู้จดัการใหญ่แทน 

กรรมการผู้จดัการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ในอตัราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียง
กนักบัหนึ่งในสาม) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่ง
กรรมการอีก ก็ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1)  นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
    ประธานคณะจดัการ 
    ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
2)  นายธราธร เปรมสนุทร  กรรมการ   

     กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
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3)  นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ  

    คณะจดัการ 

    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

 ในการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ได้พิจารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี ้              
และมีความเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ 1) นายปิยชุ กปุต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร 
และ 3) นายอาชีช อนปัุม เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิ
เก่ียวกับการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท าโดยทุจริต และการท ารายการที่อาจเกิด             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยชุ กุปต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร และ 3) นายอาชีช อนปัุม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการ  บรรษัทภิบาล    
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุล าดบัท่ี 3   

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 (ข) ในการเลือกตัง้
กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคน
ในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้
สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้และ หลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  

 ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี  ้เป็นวาระปกติ     
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานคณะกรรมการได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นนี ้        
และจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ได้โปรดยืนขึน้ตามที่ได้แสดงประวตัิ
ของทา่นท่ีหน้าจอ  
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3)  นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ  

    คณะจดัการ 

    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

 ในการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ได้พิจารณาตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมล าดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี ้              
และมีความเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้แก่ 1) นายปิยชุ กปุต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร 
และ 3) นายอาชีช อนปัุม เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิ
เก่ียวกับการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เ ก่ียวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท าโดยทุจริต และการท ารายการที่อาจเกิด             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยชุ กุปต้า 2) นายธราธร เปรมสนุทร และ 3) นายอาชีช อนปัุม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการ  บรรษัทภิบาล    
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชมุล าดบัท่ี 3   

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีค าถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 (ข) ในการเลือกตัง้
กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคน
ในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้
สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้และ หลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  

 ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี  ้เป็นวาระปกติ     
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานคณะกรรมการได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นนี ้        
และจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ได้โปรดยืนขึน้ตามท่ีได้แสดงประวตัิ
ของทา่นท่ีหน้าจอ  
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญั     
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 เป็นรายบุคคล และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม       
ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน             
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. นายปิยุช กุปต้า 
 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน     6,230,420,752  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9876  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0090  
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0034  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายธราธร เปรมสุนทร  
      
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,314,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9859 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน       667,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0107  
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0034  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 3. นายอาชชี อนุปัม 
      
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100.0000  
เห็นด้วย  จ านวน   6,230,531,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9894  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,200  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0090  
งดออกเสยีง  จ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0016  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

   

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 2 ราย เป็นจ านวน 1,022 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้
ทัง้สิน้ 584 ราย เป็นจ านวน 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 6 :  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการ ประจ าปี 2562-2563 

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก าหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการด าเนินงาน และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจสง่ผลตอ่บริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยอิงจากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัททัง้หมดในปัจจบุนันัน้น้อยกวา่ค่าเฉลี่ยในอตุสาหกรรม
เดียวกนั ประกอบกบัที่ได้ค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทัง้นี ้ประธาน
คณะกรรมการแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตัง้แต่ปี 2555 และไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอีกเลยนบัแตน่ัน้มา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563    
(1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอตัรา    
ไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา จนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืนดัประชมุ
หน้า 6 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ตามตารางด้านลา่ง 

  2562-2563 (ปีทีเ่สนอ) 2561-2562 (ปีที่แล้ว) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจดัการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคม
และความยัง่ยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

   
 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนสั เงินบ านาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทยอ่ย ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับ
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทท่ีตนเข้าไปด ารงต าแหนง่ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการด าเนินงาน และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่อาจสง่ผลตอ่บริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยอิงจากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัททัง้หมดในปัจจบุนันัน้น้อยกวา่ค่าเฉลี่ยในอตุสาหกรรม
เดียวกนั ประกอบกบัที่ได้ค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทัง้นี ้ประธาน
คณะกรรมการแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตัง้แต่ปี 2555 และไม่มีการ
เปลีย่นแปลงอีกเลยนบัแตน่ัน้มา 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563    
(1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอตัรา    
ไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา จนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืนดัประชมุ
หน้า 6 ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ตามตารางด้านลา่ง 

  2562-2563 (ปีทีเ่สนอ) 2561-2562 (ปีที่แล้ว) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจดัการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคม
และความยัง่ยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 
กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 

   
 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนสั เงินบ านาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทยอ่ย ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับ
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทท่ีตนเข้าไปด ารงต าแหนง่ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 
2563)  ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมท่ีจ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่า   
จะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด    รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,644,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9877 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน         560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน      207,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0033 
บตัรเสยี จ านวน     0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
      

 หมายเหตุ:   ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 220,000 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
ได้ทัง้สิน้ 585 ราย เป็นจ านวน 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562-2563 

ประธานคณะกรรมการได้เรียนเชิญนายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ ด าเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม  นายหัตถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ช ร์แจ้งใ ห้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อใ ห้ เ ป็นไปตามข้อบ ัง ค ับของบริษ ัท  
ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ทัง้นี ้ตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือ
รับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี ไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกัน ผู้สอบบญัชีรายเดิมจึงจะสามารถกลบัมาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้
ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561-2562 ตลอดจน
คณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจน
ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว       
ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 
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หน้า 18 จาก 23 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ า ปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดงันี ้

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ 
 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ  
 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4843)  

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แตไ่ตรมาส 2, 3 และประจ าปีบญัชี ของปี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2561-2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 
และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2562-2563 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561-2562 ส าหรับ
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หน้า 7  ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ค่าสอบบัญชี ปี 2562-2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561-2562 
(ปีที่ผ่านมาทัง้ปี) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 
บริษัทยอ่ย (3 บริษัท) 1,510,925 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,151,235 บาท 3,151,235 บาท 
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 898,000 บาท 898,000 บาท 

จ านวนทัง้สิน้ 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 

 

ในระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ฯลฯ 
เป็นจ านวนเงิน 501,022 บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นบริษัทในเครือกบัผู้สอบบญัชี บคุคล หรือกิจการที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และบริษัทในเครือส านกังานสอบบญัชี 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองที่ปรากฏในหน้าที่ 17 
ในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผา่นมา ที่เกี่ยวกบักรณีที่ลกูค้าค้างช าระโดยบริษัทได้ด าเนินการตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นต่องบการเงินในเร่ืองดงักลา่ว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
แล้ว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่า บริษัทได้รับเงินสดจ านวน 23 ล้านบาทจาก
การค า้ประกนัของธนาคาร และได้รับเงินสด 3 ล้านบาทจากลกูค้า บริษัทได้ด าเนินคดีทางกฎหมายกบัลกูค้ารายนัน้ 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ า ปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดงันี ้

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ 
 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ  
 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4843)  

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แตไ่ตรมาส 2, 3 และประจ าปีบญัชี ของปี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2561-2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 
และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2562-2563 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561-2562 ส าหรับ
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หน้า 7  ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ค่าสอบบัญชี ปี 2562-2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561-2562 
(ปีที่ผ่านมาทัง้ปี) 

บริษัท 1,640,310 บาท 1,640,310 บาท 
บริษัทยอ่ย (3 บริษัท) 1,510,925 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,151,235 บาท 3,151,235 บาท 
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 898,000 บาท 898,000 บาท 

จ านวนทัง้สิน้ 4,049,235 บาท 4,049,235 บาท 

 

ในระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั ฯลฯ 
เป็นจ านวนเงิน 501,022 บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นบริษัทในเครือกบัผู้สอบบญัชี บคุคล หรือกิจการที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และบริษัทในเครือส านกังานสอบบญัชี 

มีค าถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ค าอธิบายในประเด็นตา่งๆ สรุปดงัต่อไปนี  ้

1. นายพาษรร พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองที่ปรากฏในหน้าที่ 17 
ในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผา่นมา ที่เกี่ยวกบักรณีที่ลกูค้าค้างช าระโดยบริษัทได้ด าเนินการตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นต่องบการเงินในเร่ืองดงักลา่ว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
แล้ว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถาม และตอบว่า บริษัทได้รับเงินสดจ านวน 23 ล้านบาทจาก
การค า้ประกนัของธนาคาร และได้รับเงินสด 3 ล้านบาทจากลกูค้า บริษัทได้ด าเนินคดีทางกฎหมายกบัลกูค้ารายนัน้ 
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รวมทัง้คดีอาญา ค าพิพากษาถึงที่สดุในคดีแพ่งและคดีอาญาพิพากษาว่าลกูค้ากระท าผิดจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ดงันัน้ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาให้กรรมการของบริษัทของลกูค้าถกูพิพากษาจ าคกุเป็นเวลา 10 ปี 
เน่ืองจากไม่ช าระค่าบริการดงักลา่ว ยอดคงเหลือคงค้างของลกูค้าได้ตัง้ส ารองไว้ตามบรรทดัฐานของมาตรฐานการบญัชี 

นายพาษรร แจ้งว่านายวีระพนัธ์ ทีปสวุรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น จ านวนร้อยละ 5.56 ได้เสียชีวิตลง และ
สอบถามว่าบริษัทได้แสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วขอบคณุผู้ถือหุ้นที่แจ้งข้อมลู
ดงักลา่วต่อบริษัท และแจ้งว่าบริษัทรับทราบข่าวการสญูเสียของนายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ โดยนางสาวอนตุตรา          
พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระและตนเองได้เข้าร่วมพิธีศพเป็นการสว่นตวั นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ เคยให้การสนบัสนนุ
และให้ค าแนะน าแก่บริษัทมากว่า 10 ปี 

จากนัน้ นายพาษรรได้สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของข้อมลูที่บริษัทได้สง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นกบั HBIS ว่าลว่งเลยมาหลายเดือนแล้ว นบัจากการประกาศครัง้แรก ผู้ถือหุ้นแนะน า
ให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของการท าธุรกรรมดงักลา่วต่อผู้ถือหุ้นทัง้หมดผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้ 
ประธานคณะกรรมการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า เข้าใจว่า HBIS ก าลงัรอการอนมุตัิที่จ าเป็นจากรัฐบาลจีน และเมื่อ
บริษัทได้รับข้อมลูใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ทนัที 

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
วา่ในวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562-2563 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,228,089,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9467 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 2,762,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0443 
บตัรเสยี จ านวน                     0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
      
หมายเหตุ:   ในวาระนี ้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 585 ราย เป็นจ านวน 

6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 
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หน้า 20 จาก 23 

วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุ และคณะกรรมการบริษัทไมม่ีวาระเพิ่มเติมใดๆ ท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  

 ก่อนจะเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้ นที่จ าหน่ายทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ทัง้นี ้             
ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะน าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรือไม่ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดร้องขอให้เพิ่มวาระการประชมุ ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชมุด าเนินการตอ่ ด้วยการ
ตอบค าถามจากนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นที่ได้ส่งค าถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงวนัที่ 15 มิถุนายน 
2562 - 15 กรกฎาคม 2562 และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบค าถามเหล่านี ้กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถามที่สง่มายงัเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า และตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ค าถามที่ 1. สาเหตทุี่ราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรดเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัคืออะไร เป็นเพราะการขยายตวัของ
โรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน หรือการเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหินหรือไม่ แนวโน้มของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดตอนนี ้
เป็นอยา่งไร กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงวา่ เนื่องจากประเทศจีนก าลงัเพิ่มการลงทนุในก าลงัการผลิตเหล็กจากเตาหลอม
ไฟฟ้ามากขึน้ เน่ืองจากความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
ปริมาณการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดก็จะเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์บน    
ท้องถนน ซึง่แบตเตอร่ีที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าต้องใช้ถ่านโค้กแบบแท่งเข็มซึ่งเป็นวตัถดุิบเดียวกบัที่ใช้ในการท าแท่งถ่าน
อิเลคโทรด เป็นผลให้มีการขาดแคลนถ่านโค้กแบบแท่งเข็มทัว่โลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรด
จากประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เพิ่มเป็นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เมื่อราคาสงูขึน้บริษัท
จ านวนมากก็เร่ิมลงทนุในโรงงานแทง่ถ่านอิเลคโทรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการผลิตแบตเตอร่ีหรือยานพาหนะ
ไฟฟ้า การเพ่ิมขึน้ของอุปทานของอิเล็กโทรดและความต้องการถ่านโค้กแบบแท่งเข็มที่ลดลงเล็กน้อยจึงช่วยให้ราคาแท่ง
ถ่านอเิลคโทรดลดลงมาอยูท่ี่ 7,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั  

 ค าถามที่ 2. การเพิ่มขึน้ของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด จะสง่ผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัทหรือไม่ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงว่า มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเลคโทรดมีสว่นส าคญัต่อต้นทนุการแปลง
สภาพของเตาหลอมไฟฟ้า จึงท าให้ต้นทนุของบริษัทเพิ่มขึน้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะนีร้าคาแท่งถ่านอิเลคโทรดเร่ิม
ปรับตวัลดลง ต้นทนุการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการท าก าไรก็จะดีขึน้ด้วย 

 ค าถามที่ 3. บริษัทจะหยุดความผนัผวนจากวงจรก าไรและขาดทนุได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชีแ้จงว่า 
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด     
จากทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ท าให้เกิดความร่วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการเพิ่มก าลงัการ
ผลติเหลก็เส้นในประเทศภายในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ตลาด และมาตรการการป้องกนัการหลบ
เลีย่ง (เพื่อป้องกนัผู้น าเข้าหลบเลีย่งการจ่ายอากรตอบโต้การทุม่ตลาด) และภายในบริษัทยงัคงมีการพฒันาการด าเนินงาน
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หน้า 20 จาก 23 

วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุ และคณะกรรมการบริษัทไมม่ีวาระเพิ่มเติมใดๆ ท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  

 ก่อนจะเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้ นที่จ าหน่ายทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ทัง้นี ้             
ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะน าเสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรือไม่ 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดร้องขอให้เพิ่มวาระการประชมุ ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชมุด าเนินการตอ่ ด้วยการ
ตอบค าถามจากนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นที่ได้ส่งค าถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงวนัท่ี 15 มิถุนายน 
2562 - 15 กรกฎาคม 2562 และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบค าถามเหล่านี ้กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าถามที่สง่มายงัเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า และตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้

 ค าถามที่ 1. สาเหตทุี่ราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรดเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัคืออะไร เป็นเพราะการขยายตวัของ
โรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน หรือการเพิ่มขึน้ของราคาถ่านหินหรือไม่ แนวโน้มของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดตอนนี ้
เป็นอยา่งไร กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงวา่ เนื่องจากประเทศจีนก าลงัเพิ่มการลงทนุในก าลงัการผลิตเหล็กจากเตาหลอม
ไฟฟ้ามากขึน้ เนื่องจากความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
ปริมาณการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดก็จะเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์บน    
ท้องถนน ซึง่แบตเตอร่ีที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าต้องใช้ถ่านโค้กแบบแท่งเข็มซึ่งเป็นวตัถดุิบเดียวกบัที่ใช้ในการท าแท่งถ่าน
อิเลคโทรด เป็นผลให้มีการขาดแคลนถ่านโค้กแบบแท่งเข็มทัว่โลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเลคโทรด
จากประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เพิ่มเป็นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตนั เมื่อราคาสงูขึน้บริษัท
จ านวนมากก็เร่ิมลงทนุในโรงงานแทง่ถ่านอิเลคโทรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกส าหรับการผลิตแบตเตอร่ีหรือยานพาหนะ
ไฟฟ้า การเพิ่มขึน้ของอุปทานของอิเล็กโทรดและความต้องการถ่านโค้กแบบแท่งเข็มที่ลดลงเล็กน้อยจึงช่วยให้ราคาแท่ง
ถ่านอเิลคโทรดลดลงมาอยูท่ี่ 7,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ตนั  

 ค าถามที่ 2. การเพิ่มขึน้ของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด จะสง่ผลกระทบต่อผลก าไรของบริษัทหรือไม่ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงว่า มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเลคโทรดมีสว่นส าคญัต่อต้นทนุการแปลง
สภาพของเตาหลอมไฟฟ้า จึงท าให้ต้นทนุของบริษัทเพิ่มขึน้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะนีร้าคาแท่งถ่านอิเลคโทรดเร่ิม
ปรับตวัลดลง ต้นทนุการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการท าก าไรก็จะดีขึน้ด้วย 

 ค าถามที่ 3. บริษัทจะหยุดความผนัผวนจากวงจรก าไรและขาดทนุได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชีแ้จงว่า 
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด     
จากทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ท าให้เกิดความร่วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกนัการเพิ่มก าลงัการ
ผลติเหลก็เส้นในประเทศภายในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุม่ตลาด และมาตรการการป้องกนัการหลบ
เลีย่ง (เพื่อป้องกนัผู้น าเข้าหลบเลีย่งการจ่ายอากรตอบโต้การทุม่ตลาด) และภายในบริษัทยงัคงมีการพฒันาการด าเนินงาน
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ที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ การลดต้นทนุคงที่รวมถึงต้นทนุผนัแปร การเพิ่มผลิตผลต่อก าลงัคน การลงทนุในการปรับปรุงระบบ
อตัโนมตัิรวมถึงการยกระดบัโรงงานเพื่อขายผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่ม 

 ผู้ ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดงันี ้

1. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์พิเศษที่มีอตัราก าไร
สงูของบริษัท เช่น ลวดเหลก็เสริมยางรถยนต์ ในแง่ของสถานะในตลาด รายได้จากการขายและก าไร ประมาณการรายได้
และปริมาณการขายเหลก็เส้นของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้อนัเกิดจากโครงการของรัฐบาลทีเ่พิ่มขึน้ ผู้ ถือหุ้นถามวา่มีวตัถดุิบเพียงพอ
ส าหรับการผลติจากเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม ่

กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้ซกัถามและตอบว่า  เป็นการยากที่บริษัทจะแจ้งตวัเลขก าไรที่
แนน่อนจากผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มได้ ปัจจบุนัผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มมีสดัสว่นเกือบร้อยละ 22-25 ของยอดขายรวม โดยทัว่ไป
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มให้ผลก าไรสงูกวา่ผลิตภณัฑ์อื่นๆ จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการท าก าไร ในแง่ของความท้าทาย
มีระยะเวลาในการอนมุตัิที่ยาวนานเนื่องจากลกูค้าต้องการทดสอบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตเพราะจ าเป็นต่อการ
แข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สดุจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี และไต้หวนั เมื่อบริษัทได้รับการอนุมตัิ ธุรกิจก็จะคงที่ 
บริษัทคาดว่าปริมาณเหล็กเส้นจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 หากมีการด าเนินโครงการโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ตามการอนุมัติ
งบประมาณของรัฐบาล เตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้าจะใช้เศษเหลก็ที่ใหมแ่ละไมม่ีสิง่เจือปน สง่ผลให้ความต้องการเศษเหล็ก
เพิ่มขึน้และราคาเศษเหล็กเพิ่มขึน้ด้วย ในมมุมองของบริษัท คือ พิจารณาจากการผสมผสานการใช้เศษเหล็กชนิดอื่นและ
เศษเหลก็ที่ใหมแ่ละไมม่ีสิง่เจือปน เพื่อให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุของโลหะในระบบ โครงการขนาดใหญ่จะไม่ยอมรับ
ผลิตภณัฑ์จากเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติผลิตภณัฑ์ดงักลา่วจะขายให้กบัตลาดในภมูิภาคหรือโครงการขนาด
เลก็ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทนุจากการไมใ่ช้แทง่ถ่านอิเลคโทรด บริษัทมีการด าเนินงานด้านตราสินค้า ช่องทางการขาย 
และการสง่เสริมการขาย ตามกฎระเบียบในประเทศไทย ผู้ผลิตในตลาดต้องแจ้งกระบวนการผลิต เช่น IF, BF หรือ EF     
เป็นแถบนนูบนสนิค้าเหลก็ บริษัท ยงัได้ให้ความรู้กบัลกูค้าและท าการตลาดเก่ียวกบัข้อได้เปรียบของผลิตภณัฑ์เตาหลอม
ไฟฟ้า ที่เหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน อเมริกา ยโุรป และ
ญ่ีปุ่ น ไม่มีเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้าหรือได้ปิดโรงงานดังกล่าว เนื่องจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสาเหตุอื่นๆ        
ในระยะยาว เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้าจะขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตด้วย          
เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้ายังมีความท้าทายในเร่ืองของมลพิษ ซึ่งก าลงัทวีความส าคัญมากขึน้ในทุกประเทศ ดังนัน้
กฎระเบียบต่างๆ จะท าให้เตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้าด าเนินการผลิตได้ยากขึน้ในอนาคต รวมทัง้โครงการใหญ่ๆ       
ของภาครัฐก็ไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์จากเตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้าเช่นกนั 

2. นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตใุด Tata Steel Limited จึงวางแผนที่จะขายหุ้น
ให้กบั HBIS เนื่องจากธุรกิจเหลก็ไมน่า่สนใจอีกตอ่ไป หรือผู้บริหารไมส่ามารถบริหารธุรกิจให้มีก าไรได้อีกแล้วใช่หรือไม ่

ประธานคณะกรรมการกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับความคิดเห็นและกลา่วว่า Tata Steel Limited ได้วางแผน  
กลยทุธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อรักษาและเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ข้อเสนอดงักลา่ว
มีประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ในระหวา่งที่รอให้ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบรูณ์ Tata Steel Limited ก็ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไป
อยา่งมีเสถียรภาพ 
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นายวาทินสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบของราคาแร่เหลก็และต้นทนุพลงังานท่ีสงู และกลา่วว่าบริษัทเหล็ก
บางแห่งมีปัญหาการทจุริตในการจดัหาเศษเหล็ก และต้องการทราบว่าบริษัทประสบปัญหาคล้ายกันนีห้รือไม่ ประธาน
คณะกรรมการชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ใช้แร่เหล็กในการผลิต กรรมการผู้จัดการใหญ่กลา่วเพิ่มเติมว่าบริษัทใช้พลงังานไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ซึ่งเป็นสว่นประกอบส าคญัของต้นทุนในการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า บริษัทยงัคงมุ่งมัน่เพื่อ   
ลดการใช้พลงังานในการผลติ และพลงังานแสงอาทิตย์คือทางเลือกหนึ่งซึ่งท าให้ต้นทนุลดลงร้อยละ 30-40 จากราคาของ
การไฟฟ้า และกลา่วเสริมอีกวา่บริษัทมีระบบการตรวจสอบท่ีแข็งแกร่งเพื่อป้องกนัการทจุริต 

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือแจ้ง
สถานะการท าธุรกรรมของ HBIS 

ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าจะมีการทบทวนเร่ืองการส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์อีกครัง้ ต่อจากนัน้      
นายประวิทย์ต้องการทราบขนาดกิจการของ HBIS เมื่อเทียบกบั Tata Steel Limited ประธานคณะกรรมการตอบว่า HBIS 
(ตัง้อยู่ที่ประเทศจีนและเซอร์เบีย) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีนโดยมีก าลงัการผลิตทั่วโลกประมาณ        
45 ล้านตนั สว่น Tata Steel Global (ตัง้อยูใ่นประเทศอินเดีย ยโุรป และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) มีก าลงัการผลิตจ านวน 
29 ล้านตนั 

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในกรณีที่ HBIS ต้องการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องอาศยัการท า       
ค าเสนอซือ้ แตส่ามารถสร้างโรงงานของตนเองได้ตามที่กฎหมายไทยอนญุาต HBIS จะต้องลงทนุส าหรับโรงงานที่มีขนาด
ใกล้เคียงกบับริษัท ด้วยเงินลงทนุเทา่ใด ประธานคณะกรรมการกลา่ววา่รัฐบาลไมอ่นญุาตให้มีการลงทนุการผลิตเหล็กเส้น
ใหม่ในประเทศไทย ในกรณีที่จะลงทนุ ยงัมีตวัเลือกมากมายส าหรับการลงทุน เช่น เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า เตาหลอม
ไฟฟ้า หรือ โรงงานมือสอง เป็นต้น โดยมีคา่ใช้จ่ายลงทนุท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวิธีการต่างๆ ที่นกัลงทนุจะใช้ Tata Steel 
Limited ได้ซือ้โรงงานทัง้ 3 แห่งของบริษัทมานาน ซึ่งในขณะนี ้มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย รวมทัง้การเป็นผู้น าใน
ด้านต่างๆ จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะต้องใช้
งบประมาณเทา่ใด  

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์การผนึกก าลงัใดที่คาดว่า HBIS จะมอบให้กับบริษัท ประธาน
คณะกรรมการกลา่วว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่
ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้นใหม่ในระบบได้ หรือการที่ประเทศจีนไม่สามารถส่งออกมายัง
ประเทศไทยได้อยา่งง่ายดาย เนื่องจากการควบคมุมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ .) และ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ดังนัน้ การท าธุรกิจในประเทศไทย บริษัทของจีนอาจจะมาในประเทศและจดัตัง้หน่วยงาน
ของตวัเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจยับวกหลายประการที่จะดงึดูดการลงทนุรวมถึงการมี
ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ที่เช่ือมตอ่กบักบัประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 สดุท้าย นายประวิทย์สอบถามเก่ียวกับราคาเหล็กในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ตอบว่า ทัง้ 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย ไม่มีการผลิตเหล็ก
ภายในประเทศ ดงันัน้ ขึน้อยูก่บัการน าเข้าเหลก็โดยเหลก็ที ่“ผลติในประเทศไทย” เป็นสนิค้าระดบัพรีเมี่ยม ในสามประเทศ



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 33

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 22 จาก 23 

นายวาทินสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบของราคาแร่เหลก็และต้นทนุพลงังานท่ีสงู และกลา่วว่าบริษัทเหล็ก
บางแห่งมีปัญหาการทจุริตในการจดัหาเศษเหล็ก และต้องการทราบว่าบริษัทประสบปัญหาคล้ายกันนีห้รือไม่ ประธาน
คณะกรรมการชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้ใช้แร่เหล็กในการผลิต กรรมการผู้จัดการใหญ่กลา่วเพิ่มเติมว่าบริษัทใช้พลงังานไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั ซึ่งเป็นสว่นประกอบส าคญัของต้นทุนในการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า บริษัทยงัคงมุ่งมัน่เพื่อ   
ลดการใช้พลงังานในการผลติ และพลงังานแสงอาทิตย์คือทางเลือกหนึ่งซึ่งท าให้ต้นทนุลดลงร้อยละ 30-40 จากราคาของ
การไฟฟ้า และกลา่วเสริมอีกวา่บริษัทมีระบบการตรวจสอบท่ีแข็งแกร่งเพื่อป้องกนัการทจุริต 

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์เพื่อแจ้ง
สถานะการท าธุรกรรมของ HBIS 

ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าจะมีการทบทวนเร่ืองการส่งจดหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์อีกครัง้ ต่อจากนัน้      
นายประวิทย์ต้องการทราบขนาดกิจการของ HBIS เมื่อเทียบกบั Tata Steel Limited ประธานคณะกรรมการตอบว่า HBIS 
(ตัง้อยู่ที่ประเทศจีนและเซอร์เบีย) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีนโดยมีก าลงัการผลิตทั่วโลกประมาณ        
45 ล้านตนั สว่น Tata Steel Global (ตัง้อยูใ่นประเทศอินเดีย ยโุรป และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) มีก าลงัการผลิตจ านวน 
29 ล้านตนั 

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในกรณีที่ HBIS ต้องการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องอาศยัการท า       
ค าเสนอซือ้ แตส่ามารถสร้างโรงงานของตนเองได้ตามที่กฎหมายไทยอนญุาต HBIS จะต้องลงทนุส าหรับโรงงานท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกบับริษัท ด้วยเงินลงทนุเทา่ใด ประธานคณะกรรมการกลา่ววา่รัฐบาลไมอ่นญุาตให้มีการลงทนุการผลิตเหล็กเส้น
ใหม่ในประเทศไทย ในกรณีที่จะลงทนุ ยงัมีตวัเลือกมากมายส าหรับการลงทุน เช่น เตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า เตาหลอม
ไฟฟ้า หรือ โรงงานมือสอง เป็นต้น โดยมีคา่ใช้จ่ายลงทนุท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวิธีการต่างๆ ที่นกัลงทนุจะใช้ Tata Steel 
Limited ได้ซือ้โรงงานทัง้ 3 แห่งของบริษัทมานาน ซึ่งในขณะนี ้มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย รวมทัง้การเป็นผู้น าใน
ด้านต่างๆ จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะต้องใช้
งบประมาณเทา่ใด  

 นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์การผนึกก าลงัใดที่คาดว่า HBIS จะมอบให้กับบริษัท ประธาน
คณะกรรมการกลา่วว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่
ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้นใหม่ในระบบได้ หรือการที่ประเทศจีนไม่สามารถส่งออกมายัง
ประเทศไทยได้อยา่งง่ายดาย เนื่องจากการควบคมุมาตรฐานจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ .) และ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ดงันัน้ การท าธุรกิจในประเทศไทย บริษัทของจีนอาจจะมาในประเทศและจดัตัง้หน่วยงาน
ของตวัเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจยับวกหลายประการที่จะดงึดูดการลงทนุรวมถึงการมี
ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ที่เช่ือมตอ่กบักบัประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 สดุท้าย นายประวิทย์สอบถามเก่ียวกับราคาเหล็กในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ตอบว่า ทัง้ 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย ไม่มีการผลิตเหล็ก
ภายในประเทศ ดงันัน้ ขึน้อยูก่บัการน าเข้าเหลก็โดยเหลก็ที ่“ผลติในประเทศไทย” เป็นสนิค้าระดบัพรีเม่ียม ในสามประเทศ
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 

 
การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และ
สรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการบริษัท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงันี ้ 
1. เป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล  มีคุณธรรม  ประวัติการท างานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ 

3. เป็นผู้ ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานของบริษัท โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนๆ ในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสดัส่วนท่ีมีนยัส าคญัใน
กิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้ จัดการใหญ่  จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา และผลการประเมินศกัยภาพประกอบด้วย 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 

 
การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และ
สรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการบริษัท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงันี ้ 
1. เป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของ

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล  มีคุณธรรม  ประวัติการท างานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ 

3. เป็นผู้ ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานของบริษัท โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนๆ ในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสดัส่วนท่ีมีนยัส าคญัใน
กิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้ จัดการใหญ่  จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา และผลการประเมินศกัยภาพประกอบด้วย 

 

 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 
1. นายอลนั แคม 

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 63 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท สาขาการเงนิ (MBA) University of Denver, USA 

 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิ (BSBA) University of Denver, USA 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 39/2004) 
 IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006) 
 IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008) 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class  

(CGI 0/2014) 
 The Role of Chairman Program (RCP 2017) 
 Strategic Board Master Class (SBM 3/2018)  
 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการการลงทนุ 
 
กรรมการ กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ธนากรผลติภัณฑน์ ้ามันพชื 
จ ากัด 
บรษัิท ทคิเก็ตเมลอ่น จ ากัด 
 
บรษัิท แคล-คอมพ ์โฮลดิง้ (บราซลิ) 
 
บรษัิท นัมบาวนั ซเูปอร ์จ ากดั 
ปาปัวนวิกนิี 
 
บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษัิท แคล-คอมพ ์อเีล็คโทรนคิส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากดั (มหาชน) 
 บรษัิท แคล-คอมพ ์อเีล็คโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 บรษัิท ธนากรผลติภัณฑน์ ้ามันพชื จ ากดั 
 บรษัิท ทคิเก็ตเมลอ่น จ ากัด 

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2555 – 2559 
 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการ
กองทนุกรุงศร ีจ ากดั 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2563 2561-2562 2560-2561 

5/6 5/5 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ไมส่ามารถ            

เขา้ร่วมประชมุ 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน TSTH 

 
3 ปี (8 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2563) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดอีาญาและค าพิพากษา

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร
ประพฤตผิิดในการจัดการ
ทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบรษัิทใน
ปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
 

 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 
2. นายรงักะนารท์ รากปุะต ิเราว ์

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 60 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ 

 Chartered Accountant, Institute of Chartered of  
Accountants of India 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ 
ทีป่รกึษากรรมการ
ผูจ้ัดการ  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

TRL Krosaki Ltd 
Air Asia India Pvt Ltd 
 
Kalimati Global Shared Services Ltd 
Bamnipal Steel Limited  
Tata Steel Special Economic Zone Ltd 
Tata Steel Utilities and Infrastructure 
Services Ltd 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2555 – 2559 
 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการ
กองทนุกรุงศร ีจ ากดั 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2563 2561-2562 2560-2561 

5/6 5/5 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ไมส่ามารถ            

เขา้ร่วมประชมุ 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน TSTH 

 
3 ปี (8 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2563) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดอีาญาและค าพิพากษา

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร
ประพฤตผิิดในการจัดการ
ทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบรษัิทใน
ปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
 

 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 
2. นายรงักะนารท์ รากปุะต ิเราว ์

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 60 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ 

 Chartered Accountant, Institute of Chartered of  
Accountants of India 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ 
ทีป่รกึษากรรมการ
ผูจ้ัดการ  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

TRL Krosaki Ltd 
Air Asia India Pvt Ltd 
 
Kalimati Global Shared Services Ltd 
Bamnipal Steel Limited  
Tata Steel Special Economic Zone Ltd 
Tata Steel Utilities and Infrastructure 
Services Ltd 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2561 – 2562 
2559 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
– การเงนิ (อนิเดยีและเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต)้ 

TRF Ltd. 
Industrial Energy Limited 
Tata Steel Holdings Pte Ltd 
T S Global Holdings Pte Ltd 
T S Global Procurement Company Pte Ltd 
T S Global Mineral Holdings Pte Ltd 
ProCo Issuer Pte Ltd 
TSIL Energy Limited 
Tata Steel Long Products Limited 
Tata Steel Limited 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2563 2561-2562 2560-2561 

5/6 5/5 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน TSTH 

 
4 ปี (29 เมษายน 2559 – 16 กรกฎาคม 2563) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดอีาญาและค าพิพากษา

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร
ประพฤตผิิดในการจัดการ
ทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบรษัิทใน
ปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2561 – 2562 
2559 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
– การเงนิ (อนิเดยีและเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต)้ 

TRF Ltd. 
Industrial Energy Limited 
Tata Steel Holdings Pte Ltd 
T S Global Holdings Pte Ltd 
T S Global Procurement Company Pte Ltd 
T S Global Mineral Holdings Pte Ltd 
ProCo Issuer Pte Ltd 
TSIL Energy Limited 
Tata Steel Long Products Limited 
Tata Steel Limited 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2563 2561-2562 2560-2561 

5/6 5/5 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน TSTH 

 
4 ปี (29 เมษายน 2559 – 16 กรกฎาคม 2563) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดอีาญาและค าพิพากษา

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร
ประพฤตผิิดในการจัดการ
ทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบรษัิทใน
ปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
 

 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 
3. นายราจฟี มงักลั 

 
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 52 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(Metallurgy)        

    (เกยีรตนิยิม) University of Roorkee, India 
 PGDBM from XLRI, Jamshedpur, India 
 Advance Management Program CEDEP (INSEAD, France)  
 Global Leadership Development Programme, India/UK 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 Director Certification Program (DCP : 230/2016) 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ NatSteel Holdings Pte. Ltd. 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
– ไมม่ ี– 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
– ไมม่ ี– 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 

 

 
 

 

หมายเหต ุ    (1) ตวัเลขรวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2553 – 2556 
2548 – 2553 

ผูบ้รหิาร Tubes SBU 
หัวหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหนา้ฝ่ายการตลาดและการขาย 
หัวหนา้ฝ่ายการบรกิารเทคนคิ 

Tata Steel Limited 
Tata Steel Limited 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2563) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2562-2563 2561-2562 2560-2561 

6/6 5/5 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารง
ต าแหนง่กรรมการใน TSTH 

 
7 ปี (1 ธันวาคม 2556 – 16 กรกฎาคม 2563)  

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดอีาญาและค าพิพากษา

ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง กั บ ก า ร
ประพฤตผิิดในการจัดการ
ทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบรษัิทใน
ปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   เรื่อง  
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“อิ เล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   การประยุกต์ ใช้วิธีการทางอิ เล็กตรอน   ไฟฟ้า   

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

“ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ/หรือการโทรคมนาคม  เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม 
“ผู้ควบคุมระบบ”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมแจ้งผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งนั้นจะด าเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๕ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม   
(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม   
(๔) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ  (หากมี)   
(๕) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรวมถึง

การบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี 
การประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

(๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน   
(๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม 

ของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้   
ข้อ ๖ หากหน่วยงานใดมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมตามกฎหมายแตกต่าง 

เป็นการเฉพาะแล้ว  อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้   ทั้งนี้   
โดยให้ค านึงถึงมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๗ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ  นอกจากต้องปฏิบัติตามหมวด  ๒  
ของประกาศนี้แล้ว  ให้ด าเนินการตามหมวด  ๓  เป็นการเพิ่มเติมด้วย   

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

ข้อ ๘ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามข้อ  ๕  (๑)  
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนด  โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม  เช่น  การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  และรหัสผ่าน  
(Password)  หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  (One  Time  Password)  เป็นต้น  หรืออาจให้
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม   

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีหน้าท่ีจัดการประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการท่ีมีความม่ันคง
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม  โดยค านึงถึงพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จ านวน 
ของผู้ร่วมประชุม  ประเภทของระเบียบวาระ  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมตามที่ก าหนดในกฎหมาย  
เป็นต้น   

ข้อ ๙ การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ  ๕  (๒)  
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน
และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม  เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ในเวลาเดียวกัน   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมและก าหนดวิธีการส ารองเพ่ือใช้ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ ในกรณีมีเหตุขัดข้องในระหวา่งการประชุม  เช่น  การประชุมผ่านโทรศัพท์  หรือการสื่อสาร  
ด้วยข้อความ  เป็นต้น 

ข้อ ๑๐ การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์   ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม   
โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือมอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง   หรือ 
ทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว  หรือหยุดการส่งข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที 
หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน  เช่น  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม  
เป็นต้น 

ข้อ ๑๑ การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ   ๕  (๓)  ซึ่งรวมถึง 
ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม 
จัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม  พร้อมแจ้งวิธีการที่ท าให้ผู้ร่วมประชุมสามารถ 
เข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม  หรือข้อมูลเหล่านั้นได้   

ข้อ ๑๒ หนังสือเชิญประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  รายงานการประชุม  หรือข้อมูล
หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยด าเนินการ 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑๓ การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕  (๔)  ให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) หากเป็นการลงคะแนนโดยทั่วไป  อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัวผู้ร่วมประชุม 
ที่มีสิทธิลงคะแนน  และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้   เช่น  การให้ 
ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง  สัญลักษณ์  หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

(๒) หากเป็นการลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวม
ของการลงคะแนน  โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนไดเ้ป็นการทั่วไป  เช่น  การใช้ระบบการส ารวจ
ความเห็นทางออนไลน์  เป็นต้น 

ข้อ ๑๔ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๕  (๕)  และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนกิส์ตามขอ้  ๕  (๖)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บขอ้มลู
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้   

(๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมสรุปจ านวนผู้ร่วมประชุม 
หรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ  ๕  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ 
ในรายงานการประชุม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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(๒) วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   พร้อมผลการลงคะแนนของ 
ผู้ร่วมประชุม  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม 

(๓) ข้อมูลบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด   เว้นแต่เป็น 
การประชุมลับ 

(๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ   ๕  ซึ่งผู้มีหน้าที่ 
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม   

(๕) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือ
ชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน   

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม  (๔)  หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป  แต่ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจก าหนดแนวทางการแก้ไข
เหตุขัดข้องและผลกระทบของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้   

ข้อ ๑๕ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ  ๑๔  ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้  ดังนี้   

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล  ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์
และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น   เว้นแต่การรับรองหรือ 
บันทึกเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร  การเก็บรักษา  
หรือการแสดง  ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น   

(๒) สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ 
(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว   พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง 

โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง  เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและ 
ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 

ข้อ ๑๖ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม  ตามข้อ  ๕  (๗)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม 
จัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง  เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่าง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑๗ เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม  
ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่ก าหนดในข้อ  ๑๔  ทั้งข้อมูลเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพ  และข้อมูล
จราจรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม  หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลดังกล่าว 
ให้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุให้มีการท าลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม   ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม   
หรือผู้ให้บริการลบหรือท าลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล   ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ 
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือท าลาย  

หมวด  ๓ 
มาตรฐานการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ 

 
 

ข้อ ๑๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนด
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูล  
การประชุมในเรื่องลับดังกล่าว  ทั้งเอกสารประกอบการประชุม  ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม  
หรือข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องลับดังกล่าว   และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดในข้อ  ๒๔   

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ 
ร่วมประชุมสามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าวตามข้อ  ๑๙  โดยควรประชุม   
ณ  พ้ืนที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว   

ข้อ ๒๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร  และมีมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัย
ตามข้อ  ๒๔  โดยต้องไม่จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักร   ทั้งนี้   
ผู้ให้บริการต้องรับรองต่อผู้มีหน้าที่จัดการประชุมว่าได้ด าเนินการตามข้อก าหนดนี้   

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี  
การประชุมในเรื่องลับ 

ข้อ ๒๒ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับในกรณีอื่นใดนอกจากข้อ   ๒๑  ให้ใช้
ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ  ๒๔   

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี 
การประชุมในเรื่องลับ 

หมวด  ๔ 
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 
 

ข้อ ๒๓ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้มีมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ  ในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)46

(๑) การรักษาความลับ  (confidentiality)  โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพ่ือป้องกัน 
การเข้าถึง  ใช ้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง 

(๒) การรักษาความครบถ้วน  (integrity)  โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มิให้มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ท าให้สูญหาย  ท าให้เสียหาย  หรือถูกท าลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ  
เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน  ประมวลผล  โอน  หรือเก็บรักษา 

(๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน  (availability)  โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
สามารถท างาน  เข้าถึง  หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ 

(๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้  ให้มีคุณสมบัติอื่น  ได้แก่  ความถูกต้องแท้จริง  (authenticity)  ความรับผิด  

(accountability)  การห้ามปฏิเสธความรับผิด  (non-repudiation)  และความน่าเชื่อถือ  (reliability)  
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม 

ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 

ข้อ ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม   ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานอื่นที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด   อาจจัดให้มี
การตรวจประเมิน  และรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ในประกาศนี้ก็ได้  และให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานดังกล่าว  
มีกระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานในประกาศฉบับนี้   

กระบวนการเพ่ือตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด   

ข้อ ๒๖ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจก าหนดให้การได้รับการตรวจประเมิน  
หรือรองรับความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   โดยหน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามข้อ  ๒๔  
ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบควบคุมการประชุมนั้น   ได้รับการรับรองความสอดคล้อง 
ตามข้อ  ๒๕  ก็ได้   

ข้อ ๒๗ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เตรยีมการไว้กอ่นวันที่ประกาศนีใ้ช้บังคบั
และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ต่อไป
จนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ไม่เกินหกสิบวันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามประกาศนี้   
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พุทธิพงษ์  ปุณณกันต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุ้น 

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 19  
 

วนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

   หมวดท่ี 2  หุ้นและผูถื้อหุ้น  

 ข้อ 5  หุ้นบริุมสทิธิจะมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีงเหมือนกบัหุ้นสามญั 
 
 หมวดท่ี 5  คณะกรรมการ 

 ข้อ 16  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูด้่วยไมน้่อยกวา่สาม (3) คน กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 18  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
   (ก)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(ข)  ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค)  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 

 ข้อ 19  กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียง
กนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกนัเก่ียวกบัล าดบัในการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวิธีการดงัได้กลา่วไว้
ในวรรคข้างต้น 

 ข้อ 20  นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 49

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุ้น 

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 19  
 

วนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

   หมวดท่ี 2  หุ้นและผูถื้อหุ้น  

 ข้อ 5  หุ้นบริุมสทิธิจะมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีงเหมือนกบัหุ้นสามญั 
 
 หมวดท่ี 5  คณะกรรมการ 

 ข้อ 16  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูด้่วยไมน้่อยกวา่สาม (3) คน กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 18  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
   (ก)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(ข)  ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค)  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 

 ข้อ 19  กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทัง้นีใ้นการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียง
กนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกนัเก่ียวกบัล าดบัในการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวิธีการดงัได้กลา่วไว้
ในวรรคข้างต้น 

 ข้อ 20  นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 

(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
ข้อ 21  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่

ใบลาออกนัน้ไปถึงบริษัท 
   กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 22  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้  ด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

 ข้อ 24  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 ข้อ 25  กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ

ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดย
อาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เบีย้และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผู้นัน้ 

 
 หมวดท่ี 6 การประชมุผูถื้อหุ้น 

 ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถื อหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 ข้อ 36  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
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ประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 37  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกนัและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชมุ      เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละในกรณีนี ้    ให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 38  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 39  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้

นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอน ซึง่กิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น    โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น หรือหุ้น

กู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท และ 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

  ข้อ 40  กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุ มีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและประกาศจ่ายเงินปันผล 
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ประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แล้วแตค่ณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 37  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกนัและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชมุ      เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละในกรณีนี ้    ให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 38  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 39  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้

นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอน ซึง่กิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น    โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น หรือหุ้น

กู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท และ 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

  ข้อ 40  กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุ มีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่นๆ  

 
  หมวดท่ี 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

 ข้อ 43  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท โดย
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อให้ที่ประชมุอนมุตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้
มีผู้สอบบญัชี  ท าการตรวจสอบงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 44  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว พร้อมทัง้รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบ

บญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 ข้อ 45  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้
จ่ายเงินปันผลใดๆ 

   ให้จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

 ข้อ 46  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

 ข้อ 47 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 ข้อ 49  ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไร

ขาดทนุและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน  
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ  

และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19  
วนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 วิธีการมอบฉันทะ  

  บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 
แบบ ให้ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้      

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดแ้นบใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ต่างดา้วเท่านัน้) 

 ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดย
ด าเนินการดงันี ้

(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้  
 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง่ 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  โดยเลือกเพียง                
ทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว โดย นายอลนั แคม กรรมการอิสระ เป็นผู้
มีสว่นได้เสยีกบัวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข.  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน  
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ  

และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19  
วนัพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 วิธีการมอบฉันทะ  

  บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ จ านวน 3 
แบบ ให้ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
 แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้      

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
(หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ไดแ้นบใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ต่างดา้วเท่านัน้) 

 ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดย
ด าเนินการดงันี ้

(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้  
 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึง่ 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  โดยเลือกเพียง                
ทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว โดย นายอลนั แคม กรรมการอิสระ เป็นผู้
มีสว่นได้เสยีกบัวาระที่ 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข.  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 

ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้แก่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ภายใน
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563  
ทัง้นี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับค าชีแ้จงเหล่านี ้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก อีเมล และ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อย่างชดัเจนเพื่อใช้ส าหรับการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนส าหรับตรวจสอบ
สทิธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสาร
ตามทีร่ะบมุาที่บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้
 ทางอีเมล:   cso@tatasteelthailand.com หรือ 
 ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน:  ส านักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20                 
                                                เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
 

หลงัจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบ 
เพื่อยืนยนัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทจะสง่อีเมลซึ่งระบ ุช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อมกบัเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขอความกรุณางดให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) กบัผู้อื่น ในกรณีที่ช่ือผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผา่น (Password) สญูหาย หรือ ยงัไมไ่ด้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัท
ทนัทีก่อนวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  
 

อีเมลพร้อมช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) จะมีค าแนะน าโดยละเอียดซึ่งบริษัทขอแนะน าให้ท่านอ่าน
อย่างละเอียดก่อนเร่ิมการประชุม ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลว่งหน้า 60 นาทีก่อนการประชมุ อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเมื่อถึงเวลาประชมุเทา่นัน้ 
 

ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบั
คะแนนของทา่นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ  
กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม 
กรุณาตดิต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการ

ติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 
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 การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชมุ   

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณีใดกรณีหนึง่) ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 บุคคลธรรมดา 

 3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
3.2 นิติบุคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 

3.1.1 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย   

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3.2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบ
ฉนัทะ (ผู้แทนนิติบคุคล) และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล  

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

3.2.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดที่มิได้มี

ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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 การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชมุ   

 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณีใดกรณีหนึง่) ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 บุคคลธรรมดา 

 3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
3.2 นิติบุคคล 

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 

3.1.1 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย   

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3.2.2 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบ
ฉนัทะ (ผู้แทนนิติบคุคล) และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล  

(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

3.2.3 ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดท่ีมิได้มี

ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจเป็นเอกสารที่ออกโดย
สว่นราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และ
เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(2) กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน        
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

  (2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  (2.2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ            
คสัโตเดียน (Custodian)  

 การออกเสียงลงคะแนน 

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงคะแนน 

“เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่       

ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ 
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

(3) มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสีย ง      
ชีข้าด 

(5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราว 
ก็ได้  

(6) การลงคะแนนลบั จะท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ   
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้ 
และแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานหรือผู้ซึง่ประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อ
ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบจนกวา่จะมีการเร่ิมวาระ
ใหม ่เมื่อการประชมุในแตล่ะวาระสิน้สดุลงผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได้  
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(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้
ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบจนกว่าจะมีการเร่ิมวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่
ละวาระสิน้สดุลงผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได้  

 
(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ แบบ ค ที่ผู้ ถือหุ้นได้สง่มายงับริษัทลว่งหน้าตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1 หวัข้อ วิธีการมอบฉนัทะ การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีนีจ้ะน ามาบนัทกึไว้ลว่งหน้า
ในรูปแบบของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก หรือไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือ จากเร่ืองที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1) 

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
เลขานกุารคณะกรรมการจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดย

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการเข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข หรือ แบบ ค รวมทัง้ แบบ ก จะถกูบนัทึกไว้ลว่งหน้า การ
ประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงจะกระท าภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุในแตล่ะวาระเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้ง
ให้ที่ประชมุรับทราบวา่มีผู้ ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เป็นจ านวนเทา่ใด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น…………………………… 
         เขียนที่................................................ 

        วนัท่ี……….เดือน............................ พ.ศ…………………. 

(1) ข้าพเจ้า...............................………………………………………..……........…..สญัชาต…ิ……............................. 
อยูบ้่านเลขท่ี…………….……..ถนน………………………..…..…………..…….ต าบล/แขวง……………………………………… 
อ าเภอ/เขต……………………………………..……….จงัหวดั……………...………..…….……รหสัไปรษณีย์…..………………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................เสยีง   

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (1)  ช่ือ…………………….….…..…. อาย…ุ….ปี อยูบ้่านเลขท่ี…......................................... 
   ถนน………………………..…………....ต าบล/แขวง…………………………………...….  
  อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……………….….รหสัไปรษณีย์…………...… 
 

หรือ  (2) นายอลนั แคม กรรมการอิสระ                      อาย ุ   63    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   63    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   48    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
ลงช่ือ………………………….....….… ผู้มอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 
ลงช่ือ…….……………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (…………………………...…….) 

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น…………………………… 
  เขียนที่……………………...……………………..…. 

วนัที่…….....…เดือน………………..………พ.ศ……………. 

(1)  ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………..……………………..... สญัชำต…ิ………………..…………………….………..
อยูบ้่ำนเลขที…่………………..…ถนน……..……….……….…..……ต ำบล/แขวง………………………..……………อ ำเภอ/เขต…....………….....…… 
จงัหวดั……………………….…..………..………………รหสัไปรษณีย์……………………….………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้ นจ ำนวนทัง้สิน้รวม……………..…..………….…..………หุ้ น          
และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั………………………………………เสียง    

(3) ขอมอบฉันทะให้  (1) ชื่อ………………...……….….…..……………….….อำย…ุ...…….ปี  อยูบ้่ำนเลขที…่……….……….…… 
   ถนน………………………..…………....…………… ต ำบล/แขวง……….………..…….……………...…. … 
  อ ำเภอ/เขต………………….…...………….จงัหวดั………..……..………..…….รหสัไปรษณีย์……………… 

หรือ     (2) นำยอลนั แคม กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   63    ปี 
หรือ     (3) นำยหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   63    ปี  
หรือ  (4) นำงสำวอนตุตรำ  พำนโพธ์ิทอง กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   48   ปี 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 

ในวันพฤหสับดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 (โปรดกำเคร่ืองหมำยและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                      เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563   
  (วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือรับทรำบ จงึไมต้่องผ่ำนกำรอนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น) 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
     กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ  

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

1.  นายอลัน แคม  

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
2.  นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์   

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
3.  นายราจีฟ มังกัล 

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2563-2564  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 9   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รั บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

     ลงช่ือ………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

  ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมำยเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น          
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตำมแนบ 
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กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

     ลงช่ือ………………………………………..ผู้มอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

  ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

ลงช่ือ………………………………………..ผู้ รับมอบฉันทะ 

  (………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หมำยเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น          
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตำมแนบ 
 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ในวนัพฤหสับดี
ที่ 16 กรกฎำคม 2563 เวลำ 09:00 น. ผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วำระที…่……..……..เร่ือง เลือกตัง้กรรมกำร (ตอ่) 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมกำร............................................................................................................................................................. 
    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

                              เขียนที่ __________________________

  วนัท่ี _____  เดือน________  ปี______ 

 
ข้าพเจ้า ____________________________________________ สญัชาต ิ_________________ 

อยูบ้่านเลขท่ี _______________ ถนน _________________ ต าบล/แขวง _____________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั __________________ รหสัไปรษณีย์ ___________ 

อีเมล (E-mail)____________________________________ โทรศพัท์ ______________________ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ________________ หุ้น 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 19 ของบริษัท ในวนัพฤหสับดีที่ 
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาสง่ Weblink ส าหรับเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) มายงัอีเมล์ (E-mail) ของข้าพเจ้า ดงันี_้___________________ 

 
 

       ลงช่ือ ______________________________ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                     (                                                                   )  

 

       ลงช่ือ ______________________________ พยาน 

                                                                     (                                                                   ) 

หมำยเหตุส ำคัญ 

โปรดด าเนินการจดัสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันีท้ี่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน เพือ่ใช้ในการตรวจสอบสทิธิในการเข้าร่วมการประชมุ E-AGM ให้แกบ่ริษัท ภายในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 
2563 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
• ทางอีเมล: cso@tatasteelthailand.com  หรือ 
• ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: ส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2562-2563 เป็นรปูเล่ม 
 
 
 
เรียน  ผู้ถอืหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัทได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบของ QR Code ทดแทนกำรใช้รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีและ
รูปเลม่ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้กระดำษ ซึ่งเป็นหนึ่งในพนัธะสญัญำ
ขององค์กรที่มีตอ่กำรรักษำสิง่แวดล้อม  
 

ผู้ ถือหุ้ นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562-2563 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงใน
แบบฟอร์มนีใ้ห้ชดัเจน และสง่มายงับริษัท ตามที่อยูท่ี่ระบขุ้างลา่ง 
 
 ส านักงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
 
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3111/ 3156/ 3210 

 
 
 
ชื่อผู้ถอืหุ้น  ..................................................……………………………………………...………………………………..... 

 

ที่อยู่ในการจัดส่ง อาคาร  .......................................................  ชัน้  .......... เลขที่  ......................  หมูท่ี่  ..........................  

    ถนน  ................................   ต าบล/ แขวง ......................................  อ าเภอ/ เขต  ................................   

   จงัหวดั  .............................  รหสัไปรษณีย์  .......................................  โทรศพัท์  .................................. 

   โทรสาร  .......................................... 

 
หมายเหตุ: บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2562-2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 กรกฏำคม 2563 ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่ง

แบบฟอร์มเข้ำมำภำยในวันที ่30 มิถุนำยน 2563  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาเพือ่ความย่ังยืน  

ประจ าปี 2562 – 2563 

 

ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  

2.  สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมอืถือสอ่งไป) ที่ QR Code  

3.  หน้าจอจะมข้ีอความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  

หมายเหตุ: กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั  
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 

ส ำหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลอืก "Add friend" (เพิ่มเพื่อน) → เลอืก "QR Code" →       สแกน QR Code  
 

2.  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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