
บริิษััท ทาทา สตีีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

จากสถานการณ์โรคติดเชื้้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ยังมอีย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างย่ิง จึงได้กำาหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้น 
มาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (e-AGM)  บริษัทขอแนะนำาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงไม่สามารถตอบคำาถามใดๆ ใน
ระหว่างการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้ามายังบริษัท
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซอง  
“สำานักงานเลขานุการบริษัท” หรือที่อีเมล CSO@TATASTEELTHAILAND.COM โดยคำาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทจะได้รับการพิจารณาและตอบคำาถามในที่ประชุม และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21)



 หน้า 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)                                            
ครัง้ที่ 21 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
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21 มิถนุายน 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2565 ได้มี
มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.  
 บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้
ที่ 21 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุม ณ สถานที่จดัประชุม จึงเห็นสมควรให้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี  ้
  
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 และได้จัดท ารายงานการ

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

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  20 ประจ าปี 2564 วันที่ 22 

กรกฎาคม 2564 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)  
  

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564-2565 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
 การลงมติ 
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
 
 

 

 

 

 
 
         June 21, 2022 

 

Subject:   Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 
through Electronic Meeting method (e-AGM)  

To: The Shareholders                                                                                            
Tata Steel (Thailand) Public Company Limited 

The Board of Directors of Tata Steel (Thailand) Public Company Limited, in its meeting held on April 
20, 2022, had passed a resolution to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 
on Thursday, July 21, 2022 at 09:00 hours. 

The Company is deeply concerned about health and safety of the Shareholders in view of the ongoing 
Covid-19 situation and would like to conduct the Annual General Meeting of Shareholders No.21 through 
Electronic Meeting method (e-AGM) in accordance with the rules, procedures and conditions as stipulated 
by the laws without any Shareholder having to attend in person. The Annual General Meeting of 
Shareholders will be held through Electronic Meeting method, to consider the matters in according with 
the following agenda;    

Agenda 1   To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of 
Shareholders No.20 dated July 22, 2021 

Objective and Reason: 

The Annual General Meeting of Shareholders No.20 was held on July 22, 2021. The minutes of the 
meeting was recorded accordingly and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of 
Commerce within the timeframe as prescribed by laws. It was also disclosed on the TSTH’s website 
(www.tatasteelthailand.com). 

Board of Directors’ opinion:  

It is considered appropriate for the Meeting of Shareholders to adopt the minutes of the Annual 
General Shareholders No.20 held on July 22, 2021, which the Board of Directors has deemed to be 
properly recorded, a copy of minutes as accompanying document no. 1 

Voting: 

The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who 
attend the meeting and cast their votes.  

 

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 
2021-22, ended March 31, 2022 

Objective and Reason: 

The report of the Company’s operational results for the year 2021-22, is for acknowledgement of the 
shareholders at the Annual General Meeting.  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึง่ได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนความเสี่ยงและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2564-2565 ซึง่อยูใ่นรูปแบบ QR Code 

  
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564-2565        

(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัจากหกั
เงินทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการปกติ
ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถใน
การช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ท่ีต้องช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ตามสญัญากู้ยืมใดๆ ของบริษัท 
รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารของบริษัท โดยการค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้
ถือหุ้นเป็นหลกัส าคญั  

 ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมส าหรับปี 2564-2565 มีก าไรสทุธิจ านวน 2,606.12 ล้านบาท 
และมีก าไรสะสม 160.82 ล้านบาท  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ   
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 

31 มีนาคม 2565) ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  1.21 ล้านบาท ทุนส ารองตามกฏหมายเมื่อรวมกับ
จ านวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจ านวนสะสมรวม 375 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน 
หลงัจากพิจารณาปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว  
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565 
(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่  23 
พฤษภาคม 2565 และก าหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 19 สงิหาคม 2565 มลูคา่การจ่ายเงินปันผลจะเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 421.08 ล้านบาท 

  
 ทัง้นี ้การให้สิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 

2565 
 

 

การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  21 ประจ าปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายธราธร เปรมสนุทร   กรรมการ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ  
   กรรมการจดัการ 
   กรรมการพนัธกิจเพ่ือสงัคมและความยัง่ยืน 
3) นายซานจิบ นนัดา  กรรมการ  
  กรรมการจดัการ 

  (นายซานจิบ นนัดา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564  
แทนที่ นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์)  

 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นว่านายธราธร เปรมสนุทร นายอาชีช อนุปัม และ นายซานจิบ นนัดา เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิที่มี
ความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ    ที่หลากหลาย มี
ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาใน
ความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา   

 (แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2) 
   
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 (ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
  การลงมติ 
 วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2565-2566 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  21 ประจ าปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายธราธร เปรมสนุทร   กรรมการ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ  
   กรรมการจดัการ 
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
3) นายซานจิบ นนัดา  กรรมการ  
  กรรมการจดัการ 

  (นายซานจิบ นนัดา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564  
แทนที่ นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์)  

 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นว่านายธราธร เปรมสนุทร นายอาชีช อนุปัม และ นายซานจิบ นนัดา เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิที่มี
ความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ    ที่หลากหลาย มี
ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาใน
ความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา   

 (แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2) 
   
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 คน กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 (ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
  การลงมติ 
 วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2565-2566 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

5



 

 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน  ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจยัตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัท 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2554 ได้มีการพิจารณาและอนุมัติการลด
ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมโดยสมัครใจลงร้อยละ 30 โดยมีผลใช้บงัคบัในปีการเงิน 2554-2555 จนกว่า
สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทจะฟืน้ตวั คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ปีการเงิน 
2554-2555 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565-2566 (1 เมษายน 

2565-31 มีนาคม 2566) ตามท่ีได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วมประชมุ 
จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

 
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2565-2566 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2564-2565 

(ปีที่ผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 724,500 48,500 630,000 42,000 
 กรรมการ 543,500 24,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 193,500 18,000 168,000 15,750 
และทบทวนความเส่ียง กรรมการ 133,000 12,000 115,500 10,500 
คณะจัดการ ประธาน - 18,000 - 15,750 
 กรรมการ - 12,000 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ส ร รห า  แ ล ะพิ จ า รณ า
ผลตอบแทน 

ประธาน 172,500 18,000 150,000 15,750 
กรรมการ 86,500 12,000 75,000 10,500 

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อ
สังคมและความย่ังยืน 

ประธาน 172,500 18,000 150,000 15,750 
กรรมการ 86,500 12,000 75,000 10,500 

หมำยเหตุ :  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างต้น กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้จากกลุ่ม
บริษัท ทาทา สตีล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด ารง
ต าแหนง่ 

 
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565-2566  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีก
ก็ได้  

 

 

 มาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็
ได้ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชี
รายเดิมได้ นอกจากนี ้อ้างถึงประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.75/2561 ก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบญัชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายนัน้เป็นผู้ สอบบัญชี ของบริษัทได้เม่ือพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วนัที่ผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่  

 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564-2565 ตลอดจนคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี  ้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 
 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี 2565-2566 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4526) 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2564-2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2564 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 
 ก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็น

จ านวนเงิน 4,760,000 บาท ซึง่เทา่กบัรอบปีการเงิน 2564-2565 
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 มาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็
ได้ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชี
รายเดิมได้ นอกจากนี ้อ้างถึงประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.75/2561 ก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบญัชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายนัน้เป็นผู้ สอบบัญชี ของบริษัทได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วนัที่ผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่  

 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564-2565 ตลอดจนคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี  ้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 
 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี 2565-2566 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4526) 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2564-2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2564 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 
 ก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็น

จ านวนเงิน 4,760,000 บาท ซึง่เทา่กบัรอบปีการเงิน 2564-2565 
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2565-2566 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564-2565 
(ปีที่ผ่านมา) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 1,852,000 บาท 1,852,000 บาท 
บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย)* 2,010,000 บาท 2,010,000 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,862,000 บาท 3,862,000 บาท 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงินรวม 
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 

 
898,000 บาท 

 
898,000 บาท 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,760,000 บาท 4,760,000 บาท 
* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมส าหรับ บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) รวมถึงการตรวจสอบของบริษัทย่อยทัง้สามก่อนหน้านี ้ซึ่ง
ขณะนีไ้ด้ควบรวมกิจการแล้ว 

หมายเหต ุ:  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2564 - มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าที่พกั เป็นตน้ จ านวน 166,280 บาท ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล หรือ
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัดงักล่าว      

  
 การลงมติ 

วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8    เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 21 
ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที่ 23  พฤษภาคม 2565  
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) โดยงดเว้นผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัประชมุ ตามวนัและเวลาที่ก าหนด   

 
เอกสารที่เก่ียวกบัขัน้ตอนการลงทะเบียนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
                                               
 

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

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 
 
นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดทีี่  22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. 

ผู้เข้าประชุม: 
กรรมการ: (ล ำดบัที1่-7 เข้ำร่วมประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายธราธร เปรมสนุทร     กรรมการ 
      กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
6.  นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 
               กรรมการจดัการ 
7.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  
          กรรมการจดัการ 

กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
8. นายราจีฟ มงักลั   กรรมการ 
    กรรมการจดัการ  
    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
    กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการ:  
1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ เลขานกุารบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 2 จาก 17 

ผู้บริหาร:  (ล ำดบัที1่-2,4-9 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  
2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงิน 
3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 
4. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 
5. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 
6. นายอมิท คนันา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -   ความเป็นเลศิทางธุรกิจ และบริการกลุม่  
7. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 
8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 
9. นายศกัดิ์ชยั ลอยฟ้าขจร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ล ำดบัที ่1-5 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบญัชี 4474                                                      

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2.  นางสาวจฑุามาศ อ้นมงคล        ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ  
3. นางสาววนัดี ลวีรวฒัน์                                 ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ 
4. นางสาวนภาพร หมื่นไกร                                ผู้จดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ 
5. นางสาวจนัทกานต์ แซลู่ ่                                ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ 

 
ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ล ำดบัที ่1-4 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1.      นายอภิชาติ ลขิติประเสริฐ  ผู้จดัการสว่น - กฎหมายและพิธีการราชการ 
2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - บญัชี 
3.       นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 
4.      นายศภุกิจ ทองศกัดิ ์  ผู้จดัการสว่น – บญัชีบริษัทยอ่ย 
 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงที่เป็นอิสระจากบริษัท:  
1. นายภานสุทิธ์ิ ชวลติ  ทนายความ(เลขหมายใบอนญุาตให้เป็นทนายความ 1186/2562) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 2 จาก 17 

ผู้บริหาร:  (ล ำดบัที1่-2,4-9 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ  
2. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงิน 
3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 
4. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 
5. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 
6. นายอมิท คนันา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -   ความเป็นเลศิทางธุรกิจ และบริการกลุม่  
7. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 
8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 
9. นายศกัดิ์ชยั ลอยฟ้าขจร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ล ำดบัที ่1-5 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบญัชี 4474                                                      

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2.  นางสาวจฑุามาศ อ้นมงคล        ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ  
3. นางสาววนัดี ลวีรวฒัน์                                 ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ 
4. นางสาวนภาพร หมื่นไกร                                ผู้จดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ 
5. นางสาวจนัทกานต์ แซลู่ ่                                ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ 

 
ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ล ำดบัที ่1-4 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    
1.      นายอภิชาติ ลขิติประเสริฐ  ผู้จดัการสว่น - กฎหมายและพิธีการราชการ 
2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - บญัชี 
3.       นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 
4.      นายศภุกิจ ทองศกัดิ ์  ผู้จดัการสว่น – บญัชีบริษัทยอ่ย 
 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงที่เป็นอิสระจากบริษัท:  
1. นายภานสุทิธ์ิ ชวลติ  ทนายความ(เลขหมายใบอนญุาตให้เป็นทนายความ 1186/2562) 

 
 
 
 
 
 
  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 3 จาก 17 

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 
____________________________________________________________________________________ 
  นายปิยุช กุปต้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 
ประจ าปี 2564  สบืเนื่องจากข้อจ ากดัที่เก่ียวข้องกบัการเดินทางระหวา่งประเทศทัง้ประเทศอินเดียและประเทศไทย ท าให้ท่าน
ประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกล่าวว่าในขณะที่มีการขบัเคลื่อนการฉีดวคัซีนทัว่โลกอย่างมี
นยัส าคญั รวมถึงประเทศไทยด้วย ยงัคงมีความจ าเป็นต้องระมดัระวงัและด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัค าสัง่ของรัฐบาลในการ
ยบัยัง้การแพร่ระบาด  ดงันัน้เพื่อเป็นการสนบัสนนุมาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสีย่งจาก
การระบาดและการดูแลสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ คณะกรรมการจึงตดัสินใจด าเนินการจัดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามพระราช
ก าหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ไปถึงท่านผู้ ถือหุ้น
และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานได้กลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์
และเหตผุลที่บริษัทจ าเป็นต้องจดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิก์ (e-AGM) 
   เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการประชุมเป็น
ภาษาไทย และประธานได้ขอให้ คณุสมใจ  จารุกิจจรูญ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แจ้งจ านวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานกุารบริษัท
แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 764 คน ทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  
5,791,286,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7675 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 
หุ้น ถือวา่มีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ประธานจึง
เปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

ประธานได้มอบหมายให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
เป็นผู้ ท าหน้าที่อธิบายชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเร่ิมจากการแนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัท  
 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ เรียนให้ที่ประชมุทราบว่ากรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้แต่
เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากที่พักของพวกเขาที่ตัง้อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร  
 ประธานได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ
การประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 
  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่าบริษัทได้แจ้งก าหนดการใช้สทิธิในการสง่ค าถามมายงับริษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการส่งค าถามมายงับริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 ประจ าปี 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 4 จาก 17 

2564 ในระหว่างวนัที่ 15 มิถนุายน ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทได้รับค าถามลว่งหน้าจากผู้ ถือ
หุ้น จ านวน 9 ค าถาม ซึง่บริษัทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ส าหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี  ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทอิสระที่เป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้
ประเมินตนเองกบัหนว่ยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องติดตัง้แอปพลิเคชั่นพิเศษใดๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-
AGM ผา่นคอมพิวเตอร์ แลป็ท็อป แท็บเลต็ หรือโทรศพัท์มือถือได้ นอกจากนัน้ ผู้ให้บริการยงัได้จดัให้มีการบนัทกึเสยีงและ
ภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจร
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐานตามกฎหมายด้วย  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้แสดงตวัตนและได้รับการยืนยนัจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน 
และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยช่ือผู้ใช้ รหสัผ่าน และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้
เฉพาะส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการพร้อมให้การสนบัสนุนที่จ าเป็นทางเทคนิคในการ
เข้าถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชมุ 

ด้วยเหตผุลในด้านความมัน่คงปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นห้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นแก่บคุคลอื่น หรือพยายามลงช่ือ
เข้าสูร่ะบบด้วยอปุกรณ์อีกเคร่ืองหนึง่ในเวลาเดียวกนั ซึง่การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้าจะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ
หากมีการลงช่ือเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เคร่ืองอื่นอีก เมื่อท่านผู้ ถือหุ้นลงช่ือเข้าสูร่ะบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสด
ของการประชมุ E-AGM  

เลขานกุารบริษัทได้อธิบายเมนลูงคะแนนเสียง (Vote Menu) เมื่อผู้ ถือหุ้นคลิกที่เมนลูงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ ถือหุ้น
สามารถไปท่ีสว่นการลงคะแนนเสยีงเพื่อท าการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชมุทัง้หมดใน
วนันี ้และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนัน้ๆ ยงัไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิด
วาระการประชุมนัน้ๆ แล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ จะมีปุ่ มส่ง (Send) แยก
ตา่งหากส าหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นต้องคลกิที่ปุ่ มตวัเลือกรูปวงกลมเพื่อท าการเลือก “อนมุตัิ” หรือ “ไม่อนมุตัิ” 
หรือ “งดออกเสยีง” จากนัน้ให้คลกิ “สง่” (Send) การลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เมื่อสง่การลงคะแนนเสยีงแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะ
ได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึน้ว่า การลงคะแนนเสียงถูกส่งเรียบร้อยแล้ว (Vote is submitted) ในกรณีที่ตัวเลือกการ
ลงคะแนนเสียงถกูล็อค โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรือทกุวาระ ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้จากกรณีที่เป็นวาระที่
ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ หรือเป็นวาระที่ได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยและปิด ไปแล้ว 
หรือในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงลว่งหน้าไว้แล้ว จึงไมอ่นญุาตให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
เสยีงอีก  

เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวเพิ่มว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท
เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าที่ 32-36 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 33-36) ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏ
อยู่ในเอกสารที่ได้จัดสง่ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าแล้ว นอกจากนี ้รายละเอียดในเอกสาร
หน้าที่ 42-44 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 41-42) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชมุ การนบัคะแนนเสยีงและการประกาศผลคะแนน ซึง่สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ส าหรับแตล่ะวาระ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 4 จาก 17 

2564 ในระหว่างวนัที่ 15 มิถนุายน ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทได้รับค าถามลว่งหน้าจากผู้ ถือ
หุ้น จ านวน 9 ค าถาม ซึง่บริษัทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ส าหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี  ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทอิสระที่เป็นผู้ ให้บริการระบบท่ีได้
ประเมินตนเองกบัหนว่ยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องติดตัง้แอปพลิเคชั่นพิเศษใดๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-
AGM ผา่นคอมพิวเตอร์ แลป็ท็อป แท็บเลต็ หรือโทรศพัท์มือถือได้ นอกจากนัน้ ผู้ให้บริการยงัได้จดัให้มีการบนัทกึเสยีงและ
ภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจร
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐานตามกฎหมายด้วย  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้แสดงตวัตนและได้รับการยืนยนัจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน 
และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยช่ือผู้ใช้ รหสัผ่าน และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้
เฉพาะส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการพร้อมให้การสนบัสนุนที่จ าเป็นทางเทคนิคในการ
เข้าถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชมุ 

ด้วยเหตผุลในด้านความมัน่คงปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นห้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นแก่บคุคลอื่น หรือพยายามลงช่ือ
เข้าสูร่ะบบด้วยอปุกรณ์อีกเคร่ืองหนึง่ในเวลาเดียวกนั ซึง่การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้าจะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ
หากมีการลงช่ือเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เคร่ืองอื่นอีก เมื่อท่านผู้ ถือหุ้นลงช่ือเข้าสูร่ะบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสด
ของการประชมุ E-AGM  

เลขานกุารบริษัทได้อธิบายเมนลูงคะแนนเสียง (Vote Menu) เมื่อผู้ ถือหุ้นคลิกที่เมนลูงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ ถือหุ้น
สามารถไปท่ีสว่นการลงคะแนนเสยีงเพื่อท าการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชมุทัง้หมดใน
วนันี ้และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนัน้ๆ ยงัไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิด
วาระการประชุมนัน้ๆ แล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ จะมีปุ่ มส่ง (Send) แยก
ตา่งหากส าหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นต้องคลกิที่ปุ่ มตวัเลือกรูปวงกลมเพื่อท าการเลือก “อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุตัิ” 
หรือ “งดออกเสยีง” จากนัน้ให้คลกิ “สง่” (Send) การลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เมื่อสง่การลงคะแนนเสยีงแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะ
ได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึน้ว่า การลงคะแนนเสียงถูกส่งเรียบร้อยแล้ว (Vote is submitted) ในกรณีที่ตัวเลือกการ
ลงคะแนนเสียงถกูล็อค โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรือทกุวาระ ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้จากกรณีที่เป็นวาระที่
ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ หรือเป็นวาระที่ได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยและปิด ไปแล้ว 
หรือในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงลว่งหน้าไว้แล้ว จึงไมอ่นญุาตให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน
เสยีงอีก  

เลขานกุารบริษัท ได้กล่าวเพิ่มว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท
เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าที่ 32-36 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 33-36) ดงัรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
อยู่ในเอกสารที่ได้จัดสง่ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าแล้ว นอกจากนี ้รายละเอียดในเอกสาร
หน้าที่ 42-44 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 41-42) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชมุ การนบัคะแนนเสยีงและการประกาศผลคะแนน ซึง่สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ส าหรับแตล่ะวาระ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 5 จาก 17 

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าถึงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระท่ีต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษ
อื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เมื่อประธานแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบและวาระนัน้ๆ ยงัคงเปิด
อยู ่ 

การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งผู้ ถือหุ้น
ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้าในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะท าการบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้
ลว่งหน้า กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ  ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุม จะท าการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง แล้วจึงจะประกาศผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบตอ่ไป 
 ในแต่ละวาระการประชุม นายภานสุิทธ์ิ ชวลิต ทนายความอิสระ ผู้ ถือบตัรทนายความเลขท่ี 1186/2562 จะท า
หน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนบัคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 
 ประธานขอให้ที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ อ่านแต่ละ
วาระเป็นภาษาไทย 

วาระที่  1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่  19 ประจ าปี 2563 เ ม่ือวันที่  16 
กรกฎาคม 2563 

บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 1 หน้าที ่9-25 (ภาษาองักฤษหน้าที ่10-26) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้รับการบนัทึกและน าส่ง
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงานการประชุม
ดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็ปไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 19 
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และไมม่ีผู้
ถือหุ้นทา่นใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วให้บริษัทได้รับทราบแตอ่ยา่งใด  โดยวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ 
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จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ในขณะทีว่าระการประชมุนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชมุ จ านวน 2 

คน เป็นจ านวน 17,001 หุ้น นับรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 766 คน เป็นจ านวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7677 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 
วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 ประธานได้มอบหมายให้นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปีการเงิน 2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลติ ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้น าเสนอมมุมองตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเหลก็ทัว่โลก รวมถึงการพฒันาในประเทศจีน
และกลุม่อาเซียน  เขาได้รายงานข้อมลูเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา่ 
(Covid) ของบริษัทเหลก็ในประเทศ  การจบัจา่ยใช้สอยของภาครัฐยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นความต้องการใน
ระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีภาคเอกชนยงัซบเซาอนัเนื่องจากการขาดความเช่ือมัน่ในธุรกิจ รัฐบาลยงัคงเดินหน้าลงทนุใน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ซึง่จะสง่ผลดีกบับริษัทในอนาคต 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นนี ้บริษัทมีปริมาณขายสนิค้า 1.303 ล้านตนั ซึง่สงูที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2551 EBITDA 
และก าไรก่อนภาษีเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็น 1,357 ล้านบาท และ 688 ล้านบาท ตามล าดบั ดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานที่
ส าคญัได้มีการปรับปรุงดีขึน้ในระหวา่งปี 

ด้วยความพยายามและการท างานอยา่งทุม่เททัง้หมดเหลา่นีส้ง่ผลให้บริษัทได้รางวลัมากมาย อาทเิช่น  รางวลั 
รายช่ือหุ้นยัง่ยืน (THSI), รางวลัรายงานความยัง่ยืน, ประกาศนยีบตัรคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร (CFO) โรงงานทัง้ 3 
แหง่ได้รับรางวลั สถานประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นสขุอยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Continuous), 
รวมถงึ โรงงานเหลก็ก่อสร้างสยามได้รับรางวลัธงขาวดาวเขียว, และโรงงานเอ็น.ที.เอส.ได้รับรางวลัเหมืองแร่สเีขยีว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้น าเสนอแนวโน้มธุรกิจส าหรับปีการเงิน 2565 เขากลา่ววา่การปรับปรุงโครงสร้าง
อตุสาหกรรมเหลก็ในจีนท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะนี ้  คาดวา่จีนจะควบคมุการสง่ออก ซึง่เป็นสิง่ที่ดีส าหรับอตุสาหกรรม
เหลก็ในภมูิภาคนี ้นโยบาย “เมดอินไทยแลนด์ (MiT)”  ช่วยสนบัสนนุการใช้วสัดกุ่อสร้างในประเทศ  และผู้ผลติในประเทศ
จะได้รับผลประโยชน์จากอตัราคา่ระวางขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศที่เพิ่มสงูขึน้  อยา่งไรก็ตามการปิดประเทศ และการ
จ ากดัการเดินทางครัง้ใหมใ่นภมูภิาคนี ้ อาจจะเกิดขึน้จากการเกิดสายพนัธุ์ใหมข่อง Covid และการฉีดวคัซีนท่ีลา่ช้าใน
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จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ในขณะทีว่าระการประชมุนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชมุ จ านวน 2 

คน เป็นจ านวน 17,001 หุ้น นับรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 766 คน เป็นจ านวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7677 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 
วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 ประธานได้มอบหมายให้นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปีการเงิน 2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลติ ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้น าเสนอมมุมองตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเหลก็ทัว่โลก รวมถึงการพฒันาในประเทศจีน
และกลุม่อาเซียน  เขาได้รายงานข้อมลูเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา่ 
(Covid) ของบริษัทเหลก็ในประเทศ  การจบัจา่ยใช้สอยของภาครัฐยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคลือ่นความต้องการใน
ระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีภาคเอกชนยงัซบเซาอนัเนื่องจากการขาดความเช่ือมัน่ในธุรกิจ รัฐบาลยงัคงเดินหน้าลงทนุใน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ ซึง่จะสง่ผลดีกบับริษัทในอนาคต 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นนี ้บริษัทมีปริมาณขายสนิค้า 1.303 ล้านตนั ซึง่สงูที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2551 EBITDA 
และก าไรก่อนภาษีเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็น 1,357 ล้านบาท และ 688 ล้านบาท ตามล าดบั ดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานที่
ส าคญัได้มีการปรับปรุงดีขึน้ในระหวา่งปี 

ด้วยความพยายามและการท างานอยา่งทุม่เททัง้หมดเหลา่นีส้ง่ผลให้บริษัทได้รางวลัมากมาย อาทเิช่น  รางวลั 
รายช่ือหุ้นยัง่ยืน (THSI), รางวลัรายงานความยัง่ยืน, ประกาศนยีบตัรคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร (CFO) โรงงานทัง้ 3 
แหง่ได้รับรางวลั สถานประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นสขุอยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Continuous), 
รวมถงึ โรงงานเหลก็ก่อสร้างสยามได้รับรางวลัธงขาวดาวเขียว, และโรงงานเอ็น.ที.เอส.ได้รับรางวลัเหมืองแร่สเีขยีว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้น าเสนอแนวโน้มธุรกิจส าหรับปีการเงิน 2565 เขากลา่ววา่การปรับปรุงโครงสร้าง
อตุสาหกรรมเหลก็ในจีนท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะนี ้  คาดวา่จีนจะควบคมุการสง่ออก ซึง่เป็นสิง่ที่ดีส าหรับอตุสาหกรรม
เหลก็ในภมูิภาคนี ้นโยบาย “เมดอินไทยแลนด์ (MiT)”  ช่วยสนบัสนนุการใช้วสัดกุ่อสร้างในประเทศ  และผู้ผลติในประเทศ
จะได้รับผลประโยชน์จากอตัราคา่ระวางขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศที่เพิ่มสงูขึน้  อยา่งไรก็ตามการปิดประเทศ และการ
จ ากดัการเดินทางครัง้ใหมใ่นภมูภิาคนี ้ อาจจะเกิดขึน้จากการเกิดสายพนัธุ์ใหมข่อง Covid และการฉีดวคัซีนท่ีลา่ช้าใน
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ภมูิภาคอาเซียน การระบาดของ โควิด (Covid) ระลอกที่ 3 สง่ผลลบตอ่ความเช่ือมัน่ในธุรกิจของประเทศไทยอยา่งมาก 
และปัญหารุนแรงขึน้ จากการสัง่ปิดสถานท่ีก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อเร็วๆ นี ้  คาดวา่ราคาเหลก็จะยงั
ทรงตวัในระดบัสงู  ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไมแ่นน่อน 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2564 ได้รับการเสนอต่อที่
ประชมุให้ได้รับทราบ โดยในวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

โดยที่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2564 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยงบการเงินดงักลา่วได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอ ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563-2564 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ทัง้นี ้รายงาน
ประจ าปีนัน้ได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 
ซึง่เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัด้านลา่ง
นี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  5,793,316,363  หุ้น        คิดเป็นร้อยละ               100 
เห็นด้วย  จ านวน  5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ             100  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
ในขณะทีว่าระการประชมุนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชมุ จ านวน 1 

คน เป็นจ านวน 2,012,800 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 767 คน เป็นจ านวน 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7916 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 
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วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปัน
ผล 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อย
กวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลงัจากหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระผกูพนัในการช าระหนีต้าม
สญัญาของบริษัท และสัญญาเงินกู้ อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคญั แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนด
ว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" 

ทัง้นี ้ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมส าหรับปี 2563-2564 มีก าไรสทุธิจ านวน 632 ล้านบาท และ
ขาดทนุสะสม (2,081) ล้านบาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563-2564 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.2 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายนีเ้มื่อรวมกับ
จ านวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจ านวนสะสมรวม 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียน และ
หลงัจากพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจเหล็กในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการ
งดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปีการเงิน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ             100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003 
งดออกเสยีง  จ านวน 0        หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปัน
ผล 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อย
กวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่
ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลงัจากหกัเงินทุนส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระผกูพนัในการช าระหนีต้าม
สญัญาของบริษัท และสัญญาเงินกู้ อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคญั แต่ทัง้นี ้จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนด
ว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" 

ทัง้นี ้ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมส าหรับปี 2563-2564 มีก าไรสทุธิจ านวน 632 ล้านบาท และ
ขาดทนุสะสม (2,081) ล้านบาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563-2564 
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.2 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายนีเ้มื่อรวมกับ
จ านวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจ านวนสะสมรวม 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียน และ
หลงัจากพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจเหล็กในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการ
งดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปีการเงิน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ             100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003 
งดออกเสยีง  จ านวน 0        หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ       

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสามหรือ
ใกล้เคียงกบัหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ได้แก่ 

1) นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะกรรมการ 
   ประธานคณะจดัการ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
3) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ 
   พิจาณาผลตอบแทน 

ในกระบวนการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ค วามเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้และมีความเห็นวา่นาย 
ปิยชุ กปุต้า นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคณุสมบตัิอื่นที่ประกอบด้วยการ
มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอยา่งดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์
ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 คน ได้แก่ นาย ปิยชุ กุปต้า นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนเสนอ  

โดยมีรายละเอียดประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุล าดบัท่ี 3 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) 
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ในการออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง
ให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน ได้แจ้งเพิ่มเติมก่อน
การลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี ้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน    

มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 เป็นรายบคุคล และให้ด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดมิ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายปิยชุ กปุต้า 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน     5,793,316,363  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9997 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน       20,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0  

3   นางสาวอนตุตรา  พานโพธ์ิทอง 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100  
เห็นด้วย  จ านวน   5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 
วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2564-2565 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย อตัรา
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ในการออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง
ให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน ได้แจ้งเพิ่มเติมก่อน
การลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี ้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน    

มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 เป็นรายบคุคล และให้ด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดมิ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายปิยชุ กปุต้า 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน     5,793,316,363  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 2. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9997 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน       20,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0  

3   นางสาวอนตุตรา  พานโพธ์ิทอง 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100  
เห็นด้วย  จ านวน   5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 
วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2564-2565 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย อตัรา

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 11 จาก 17 

ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดบัเดียวกนักบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัย
ตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่
กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามท่ีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ในอตัราไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
 ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หน้าที ่6 (ภาษาองักฤษหน้าที่ 7) ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระนี ้ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564-2565  (1 
เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุทีจ่่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชมุ ตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ในอตัราไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิป็นอยา่งอื่น ด้วยคะแนนเสยีง 
มากกวา่สองในสามของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด    รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน       20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน     0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

 

 

     

วาระที่  7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563-2564 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564-2565 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี (ไม่
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วา่จะติดต่อกนัหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดตอ่กนั โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี
รายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2563-2564 ตลอดจนคณุสมบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน 
ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ท าให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่จ่ายให้กับผู้ สอบบญัชีได้ครบก าหนดส าหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตัง้แต่ปีการเงิน  
2563-2564 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบตัิตามก่อนหน้านี ้เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการก าหนดค่าสอบ
บญัชีทัว่ทัง้กลุม่บริษัททาทา สตีล ค่าสอบบญัชีที่ช าระของบริษัทในกลุม่บริษัททาทา สตีล ไม่ว่า  PwC จะเป็นผู้สอบบญัชี
หรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจากสว่นกลาง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา(COVID-
19) การปิดเมืองที่ตามมา และความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจทัว่โลก การหารือเก่ียวกบัการแก้ไขคา่สอบบญัชีจึงถกูระงบัไว้
ในปีที่ผ่านมา ขณะนีก้ารหารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-
2565 ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง โดยแตง่ตัง้ดงันี ้

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

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปีการเงิน 2564-2565 ตัง้แตว่นัที่ 
1 เมษายน 2564 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและบริษัท ยอ่ย ส าหรับปีการเงิน 2563-2564  และ 2564- 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,760,000 บาท  

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดข้อมลูค่าสอบบญัชีเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม 
หน้าที่ 7 (ภาษาองักฤษหน้าที ่8) ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 
 นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563-2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชี ประจ าปี 
2564-2565 โดยในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563-
2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564-2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
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วา่จะติดต่อกนัหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดตอ่กนั โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี
รายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2563-2564 ตลอดจนคณุสมบตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน 
ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ท าให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่จ่ายให้กับผู้ สอบบญัชีได้ครบก าหนดส าหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตัง้แต่ปีการเงิน  
2563-2564 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบตัิตามก่อนหน้านี ้เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการก าหนดค่าสอบ
บญัชีทัว่ทัง้กลุม่บริษัททาทา สตีล ค่าสอบบญัชีที่ช าระของบริษัทในกลุม่บริษัททาทา สตีล ไม่ว่า  PwC จะเป็นผู้สอบบญัชี
หรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจากสว่นกลาง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา(COVID-
19) การปิดเมืองที่ตามมา และความไมแ่นน่อนทางเศรษฐกิจทัว่โลก การหารือเก่ียวกบัการแก้ไขคา่สอบบญัชีจึงถกูระงบัไว้
ในปีที่ผ่านมา ขณะนีก้ารหารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-
2565 ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง โดยแตง่ตัง้ดงันี ้

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

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปีการเงิน 2564-2565 ตัง้แตว่นัที่ 
1 เมษายน 2564 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและบริษัท ยอ่ย ส าหรับปีการเงิน 2563-2564  และ 2564- 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,760,000 บาท  

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดข้อมลูค่าสอบบญัชีเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม 
หน้าที่ 7 (ภาษาองักฤษหน้าที ่8) ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 
 นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563-2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชี ประจ าปี 
2564-2565 โดยในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563-
2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564-2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,793,296,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
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ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน                       0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
      

วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นแตอ่ยา่งใด 

ในขณะทีว่าระการประชมุนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากช่วงเปิดการประชมุ จ านวน 1 
คน เป็นจ านวน 9,000 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 768 คน เป็นจ านวน 5,793,325,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7918 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

  ประธานจึงขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ตอบค าถามที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นที่ได้ส่งค าถามมายังบริษัทผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทในนามของทา่นประธาน 
  ค าถาม ซึง่ได้รับมาจากผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าจ านวน 9 ค าถาม มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้

ค าถามที่ 1 
แทง่ถ่านอิเลค็โทรดมีราคาสงูมากในช่วง 1-2 ปีที่แล้ว ปัจจบุนัสถานการณ์เป็นอยา่งไร 
ค าตอบ   

ราคาของแทง่ถ่านอิเลค็โทรดได้พุ่งสงูขึน้มากในช่วงปี 2560 - 2561 สบืเนื่องจากการขาดแคลนวตัถดุิบบางอยา่ง เช่น ถ่าน
โค้กคณุภาพสงู (needle coke) ซึง่ตัง้แตน่ัน้มา ได้มีการเพิ่มเติมก าลงัการผลิตใหม่ โดยสว่นใหญ่อยู่ในประเทศจีน ช่วยท า
ให้มีปริมาณของถ่านโค้กคณุภาพสงู และแทง่ถ่านอิล็คโทรดที่เพิ่มมากขึน้ และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 
ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อการผลิตเหล็กและท าให้ความต้องการใช้แท่งถ่านอิเล็คโทรดได้รับ
ผลกระทบไปในหลายๆ ส่วนของโลก ในขณะที่การผลิตแท่งถ่านอิเล็คโทรดยงัคงมีอย่างสม ่าเสมอ  ด้วยปัจจยัเหลา่นีไ้ด้
สง่ผลให้ราคาแทง่ถ่านอิเลค็โทรด ออ่นตวัลง โดยในปัจจบุนั มีราคาคงที่ 

ค าถามที่ 2 

 คณุมีความเห็นเก่ียวกบัปริมาณการสง่ออกในปีนีอ้ยา่งไร ซึง่เมื่อปีก่อนการสง่ออกได้ลดลง 
 

ค าตอบ   

ความต้องการเหลก็ในภมูิภาคที่เรามีการสง่ออกที่ผา่นมา เช่น ประเทศลาว กมัพชูา มาเลเซีย อินโดนิเซียและประเทศ
อินเดีย ได้รับผลกระทบเชิงลบในปี 2563 สบืเนื่องจากการลอ็คดาวน์ในหลายประเทศ สถานการณ์ในปี 2564 ก็ยงัไมด่ีขึน้
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มากนกั ดงันัน้ การสง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้าง และเหลก็ลวดในคร่ึงปีแรกของปี 2564 ยงัคงอยูใ่นด้านท่ีต ่าอยู ่ บริษัทได้
สง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้างชดุแรกไปยงัประเทศแคนาดาเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผา่นมา โดยภาพรวมแล้ว  เรายงัคง
มุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ที่ครองตลาดภายในประเทศเหนือกวา่ผู้ เลน่รายอื่นและรักษาปริมาณการสง่ออก
ให้อยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 6-12 ของปริมาณการขายรวม ซึง่จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด 

ค าถามที่ 3 

การจดัท านโยบายของรัฐบาลเร่ือง MiT, การท า Business Matching ระหวา่งผู้ผลติ และผู้ใช้เหลก็เพื่อวางแผนการใช้และ
การผลติร่วมกนั นโยบายเหลา่นีส้ง่ผลดี/ผลเสยีตอ่บริษัทในด้านตา่งๆอยา่งไรบ้าง เช่น ยอดขาย สเปรด ความสามารถด้าน
การแขง่ขนัของบริษัท ฯลฯ และทางผบห.ได้เตรียมรับมือในเร่ืองตา่งๆเหลา่นีอ้ยา่งไร  

ค าตอบ   

โดยการร้องขอของภาคอตุสาหกรรม ซึง่รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายในการสนบัสนนุ สนิค้าเหลก็ “ทีผ่ลติในประเทศไทย 
(MiT)” ส าหรับโครงการโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณปูโภคตา่งๆ เราเช่ือวา่ ด้วยนโยบายนีจ้ะสง่ผลดีตอ่ลกูค้าและ
บริษัทผู้ผลติเหลก็ภายในประเทศในระยะยาว ปัจจบุนัยงัไมม่ีการน าเข้าสนิค้าเหลก็เส้นก่อสร้างมาในประเทศไทยโดย
นโยบายนีจ้ะช่วยสนบัสนนุดงัที่ได้กลา่วมาแล้วตอ่ไป บริษัทของทา่นได้รับการรับรองสนิค้าที่ผลติในประเทศไทย หรือ MiT 
ส าหรับเหลก็เส้นก่อสร้าง เหลก็ลวด และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณขนาดเลก็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
เราก าลงัอยูใ่นระหวา่งการได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐในหลายๆ โครงการท่ีมกีารสอบถามรายละเอียดกนัเข้ามา จึงยงัเร็ว
เกินไปท่ีจะสรุปผลลพัธ์ที่มีตอ่ปริมาณการขายและ spread หรือสว่นตา่งราคาขายกบัราคาเศษเหลก็ในขณะนี ้

ค าถามที่ 4 

เร่ืองเตา MBF ตามเอกสารที่ TSTH 068/2560 รม/อณ/ปบ ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ในรายละเอียดของสญัญาได้
ก าหนดไว้หรือไมว่า่ต้องมกีารสง่มอบเตาและรับเงินไมเ่กินเมื่อใด สภาพเตาในปัจจบุนัได้ถอดแยกเพื่อเตรียมขนสง่แล้วหรือ
ยงัตดิตัง้อยูท่ี่เดมิในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู ่  กรณีผู้ซือ้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ ทางบริษัทจะได้รับหรือเสยี
ประโยชน์อยา่งไรบ้าง และจะจดัการกบัเตานีอ้ยา่งไรตอ่ไปในอนาคต 

ค าตอบ   

 ข้อตกลงกบัผู้จะซือ้ที่ได้มกีารลงนามไปเมื่อปี 2560 ไมส่ามารถด าเนินการตอ่ได้ ดงันัน้ เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ยงัคงอยูก่บั
บริษัท ฝ่ายบริหารยงัด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องในการหาผู้ซือ้ส าหรับสนิทรัพย์นีต้อ่ไป อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสภาพความ
เช่ือมัน่ของตลาดที่ซบเซาลงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19 มาตัง้แตปี่ 2563 จึงยงัไมม่คีวาม
คืบหน้าที่มีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด สนิทรัพย์เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ได้รับการประเมินมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับเมื่อมีการขาย
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และสนิทรัพย์เหลา่นีไ้ด้ถกูจดัเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานรอการขายภายใต้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 
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มากนกั ดงันัน้ การสง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้าง และเหลก็ลวดในคร่ึงปีแรกของปี 2564 ยงัคงอยูใ่นด้านท่ีต ่าอยู ่ บริษัทได้
สง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้างชดุแรกไปยงัประเทศแคนาดาเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผา่นมา โดยภาพรวมแล้ว  เรายงัคง
มุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ที่ครองตลาดภายในประเทศเหนือกวา่ผู้ เลน่รายอื่นและรักษาปริมาณการสง่ออก
ให้อยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 6-12 ของปริมาณการขายรวม ซึง่จะขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด 

ค าถามที่ 3 

การจดัท านโยบายของรัฐบาลเร่ือง MiT, การท า Business Matching ระหวา่งผู้ผลติ และผู้ใช้เหลก็เพื่อวางแผนการใช้และ
การผลติร่วมกนั นโยบายเหลา่นีส้ง่ผลดี/ผลเสยีตอ่บริษัทในด้านตา่งๆอยา่งไรบ้าง เช่น ยอดขาย สเปรด ความสามารถด้าน
การแขง่ขนัของบริษัท ฯลฯ และทางผบห.ได้เตรียมรับมือในเร่ืองตา่งๆเหลา่นีอ้ยา่งไร  

ค าตอบ   

โดยการร้องขอของภาคอตุสาหกรรม ซึง่รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายในการสนบัสนนุ สนิค้าเหลก็ “ทีผ่ลติในประเทศไทย 
(MiT)” ส าหรับโครงการโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณปูโภคตา่งๆ เราเช่ือวา่ ด้วยนโยบายนีจ้ะสง่ผลดีตอ่ลกูค้าและ
บริษัทผู้ผลติเหลก็ภายในประเทศในระยะยาว ปัจจบุนัยงัไมม่ีการน าเข้าสนิค้าเหลก็เส้นก่อสร้างมาในประเทศไทยโดย
นโยบายนีจ้ะช่วยสนบัสนนุดงัที่ได้กลา่วมาแล้วตอ่ไป บริษัทของทา่นได้รับการรับรองสนิค้าที่ผลติในประเทศไทย หรือ MiT 
ส าหรับเหลก็เส้นก่อสร้าง เหลก็ลวด และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณขนาดเลก็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
เราก าลงัอยูใ่นระหวา่งการได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐในหลายๆ โครงการท่ีมกีารสอบถามรายละเอียดกนัเข้ามา จึงยงัเร็ว
เกินไปท่ีจะสรุปผลลพัธ์ที่มีตอ่ปริมาณการขายและ spread หรือสว่นตา่งราคาขายกบัราคาเศษเหลก็ในขณะนี ้

ค าถามที่ 4 

เร่ืองเตา MBF ตามเอกสารที่ TSTH 068/2560 รม/อณ/ปบ ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ในรายละเอียดของสญัญาได้
ก าหนดไว้หรือไมว่า่ต้องมกีารสง่มอบเตาและรับเงินไมเ่กินเมื่อใด สภาพเตาในปัจจบุนัได้ถอดแยกเพื่อเตรียมขนสง่แล้วหรือ
ยงัตดิตัง้อยูท่ี่เดมิในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู ่  กรณีผู้ซือ้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ ทางบริษัทจะได้รับหรือเสยี
ประโยชน์อยา่งไรบ้าง และจะจดัการกบัเตานีอ้ยา่งไรตอ่ไปในอนาคต 

ค าตอบ   

 ข้อตกลงกบัผู้จะซือ้ที่ได้มกีารลงนามไปเมื่อปี 2560 ไมส่ามารถด าเนินการตอ่ได้ ดงันัน้ เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ยงัคงอยูก่บั
บริษัท ฝ่ายบริหารยงัด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องในการหาผู้ซือ้ส าหรับสนิทรัพย์นีต้อ่ไป อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสภาพความ
เช่ือมัน่ของตลาดที่ซบเซาลงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19 มาตัง้แตปี่ 2563 จึงยงัไมม่คีวาม
คืบหน้าที่มีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด สนิทรัพย์เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ได้รับการประเมินมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับเมื่อมีการขาย
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และสนิทรัพย์เหลา่นีไ้ด้ถกูจดัเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานรอการขายภายใต้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 
 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 15 จาก 17 

ค าถามที่ 5 

การหาพนัธมิตรทางธุรกิจโดยการขายหุ้นของบริษัทเชน่ท่ีท ากบั HBIS ผู้บริหารมองวา่จะท าให้เกิดประโยชน์ที่ดีกวา่อยา่งไร
บ้างแก่ตวับริษัทเอง และผู้ ถือหุ้นอื่นๆ ในปัจจุบนั เนื่องจากตอนนีร้าคาเหลก็ในตลาดโลกมีแนวโน้มสงูขึน้ อีกทัง้บริษัทเองมี
สถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาพนัธมิตรเช่นเดิมอยูห่รือไม ่ผู้ บริหารมีมมุมองในเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง 

ค าตอบ   

กระบวนการในการถอนการลงทนุได้ถูกพกัเอาไว้ก่อน และยงัไม่มีข้อเสนอใดๆ เพิ่มเติมในขณะนี ้ในขณะเดียวกันธุรกิจ
เหลก็ได้ให้ผลตอบแทนที่ดี ดงันัน้ กลุม่บริษัททาทาจึงได้เปลีย่นแปลงสถานะเป็นยงัคงด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

ค าถามที่ 6 

บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในด้านตา่งๆ อยา่งไรบ้าง  

ค าตอบ   

ตัง้แต่เร่ิมมีการแพร่ระบาดเป็นต้นมา บริษัทได้ด าเนินการตามมาตรการที่จ าเป็นหลากหลายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ในสถานที่ปฏิบตัิงานของบริษัทในพืน้ที่ต่างๆ โดยในระหว่างการแพร่ระบาดระลอกแรกใน
เมษายน 2563 และระลอกสองในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตาม ได้เกิดผลกระทบต่อพนกังานและผู้ รับเหมาประมาณ 2-3 รายในการแพร่ระบาดระลอกที่สาม ซึ่งเกิดขึน้เช่ือมโยงกบั
การเดินทางในช่วงของวนัหยดุสงกรานต์ นบัตัง้แตน่ัน้มา ทกุพืน้ที่การปฏิบตัิงานได้มีการยกระดบัมาตรการในการป้องกนั
การแพร่ระบาดให้เข้มข้นยิ่งขึน้ อาทิเช่น การเว้นระยะห่างทางสงัคมระหวา่งกนั การปรับปรุงสขุอนามยัในสถานที่ท างาน
และโรงอาหาร การเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานในการท างานจากที่พกัอาศยั และการให้พนกังานเปิดเผยข้อมลูต่อบริษัท
ส าหรับการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงผา่นแอปพลิเคชั่นมือถือที่บริษัทพฒันาขึน้ ฯลฯ ในด้านของความปลอดภยัและสวสัดิ
ภาพของพนกังานและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ด าเนินการจดัซือ้วคัซีนซิโนฟาร์ม
เพื่อฉีดให้กบัพนกังานและครอบครัวของพนกังานทกุคน จนถึงเมื่อวานนี ้มีพนกังานของกลุม่บริษัทท่ีได้รับการฉีดวคัซีนเข็ม
แรกไปแล้วมากกวา่ร้อยละ 85 และเราคาดหวงัวา่จะมีพนกังานมากกว่าร้อยละ 96 ของจ านวนพนกังานทัง้หมดที่จะได้รับ
วคัซีนเข็มแรกนีภ้ายในวนัท่ี 31 กรกฎาคมนี ้
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 16 จาก 17 

ค าถามที่ 7 

การปิดแคมป์คนงานในเขตกทม. มีผลกระทบกบับริษัทมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารมีแนวทางในการรับมือปัญหาดงักลา่ว
อยา่งไร 

ค าตอบ   

ความต้องการวสัดุก่อสร้างรวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับผลกระทบด้านลบจากการประกาศปิดแค้มป์และหยุดไซท์งาน
ก่อสร้างตัง้แตช่่วงปลายเดือนมิถนุายน 2564 ที่ผา่นมา ปริมาณการขายเหลก็เส้นก่อสร้างและเหลก็ลวดที่ใช้เพื่อท าตะแกรง
ลวดและลวดเหล็กรับแรงดึงสงูส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงท่ีใช้ในภาคการก่อสร้างได้ลดลงตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินเดียต่างก็ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการเหล็กภายในประเทศ
สบืเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้นีด้้วยเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ความต้องการเหล็กลวดเกรดพิเศษซึ่ งรวมถึง
เหลก็ลวดคณุภาพสงูที่ใช้ในภาคยานยนต์ยงัคงไปได้ดีเช่นเดียวกบัตลาดสินค้าเหล็กแท่งระหวา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทจึง
ได้ท าการสง่ออกสนิค้าเหลก็แทง่เป็นมาตรการชัว่คราวจนกวา่สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึน้ 

ค าถามที่ 8 

บริษัทมีแผนขยายก าลงัการผลติเพิ่มจาก 1.7 ล.ตนัในเร็ววนัหรือไม ่หากมีต้องใช้เงินลงทนุเทา่ไร? 
ค าตอบ 
การใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ส าหรับบริษัท TSTH เรามี
การใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70-75 ของก าลงัการผลติเหลก็รีด เนื่องจากประสทิธิภาพในการผลิตที่ดีกวา่และ
สินค้าได้รับการยอมรับอย่างดีจากลกูค้าของเรา ดงันัน้ ในล าดบัแรกของบริษัทคือการใช้ก าลงัการผลิตเหล็กรีดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัปีละ 1.7 ล้านตนัก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมก าลงัการผลิต ในล าดบัที่สอง ยงัไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมก าลงั
การผลติเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท  แต่จะใช้วิธีการเพิ่มค่าด้วยการปรับสดัสว่นของผลิตภณัฑ์และเพิ่มสินค้าปลายน า้
ให้มากขึน้รวมถึงการเพิ่มปริมาณขายสินค้ามูลค่าเพิ่มเพ่ือเพิ่มรายได้และความสามารถในการท าก าไรให้กับบริษัทโดย
ยังคงอยู่ภายในปริมาณการขายรวมเดียวกัน ในการด าเนินการเช่นนี ้บริษัทของท่านสามารถที่จะขยายมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่โดยการส่งมอบและจ าหน่ายเหล็กเส้นเจือไมโครอลัลอยด์ให้กับกรมทางหลวง จ าหน่ายเหล็กเกรด GB 
ส าหรับรถไฟฟ้าความเร็วสงูไทย-จีน เหล็กเส้นต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีการจ าหน่ายไปยงัพืน้ที่เสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสินค้าพร้อมใช้งาน เหล็กเส้นตดัและดดั ซึ่ง
รวมถึงเหล็กปลอกส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “ซุปเปอร์ลิงค์” และผลิตภณัฑ์โครงเหล็กส าหรับฐานรากภายใต้แบรนด์ 
“Super Base” ตลอดจนสนิค้าเหลก็ลวดเกรดใหม่ๆ  อีกหลายผลติภณัฑ์ 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 16 จาก 17 

ค าถามที่ 7 

การปิดแคมป์คนงานในเขตกทม. มีผลกระทบกบับริษัทมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารมีแนวทางในการรับมือปัญหาดงักลา่ว
อยา่งไร 

ค าตอบ   

ความต้องการวสัดุก่อสร้างรวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับผลกระทบด้านลบจากการประกาศปิดแค้มป์และหยุดไซท์งาน
ก่อสร้างตัง้แตช่่วงปลายเดือนมิถนุายน 2564 ที่ผา่นมา ปริมาณการขายเหลก็เส้นก่อสร้างและเหลก็ลวดที่ใช้เพื่อท าตะแกรง
ลวดและลวดเหล็กรับแรงดึงสงูส าหรับงานคอนกรีตอดัแรงท่ีใช้ในภาคการก่อสร้างได้ลดลงตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินเดียต่างก็ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการเหล็กภายในประเทศ
สบืเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้นีด้้วยเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ความต้องการเหล็กลวดเกรดพิเศษซึ่ งรวมถึง
เหลก็ลวดคณุภาพสงูที่ใช้ในภาคยานยนต์ยงัคงไปได้ดีเช่นเดียวกบัตลาดสินค้าเหล็กแท่งระหวา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทจึง
ได้ท าการสง่ออกสนิค้าเหลก็แทง่เป็นมาตรการชัว่คราวจนกวา่สถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึน้ 

ค าถามที่ 8 

บริษัทมีแผนขยายก าลงัการผลติเพิ่มจาก 1.7 ล.ตนัในเร็ววนัหรือไม ่หากมีต้องใช้เงินลงทนุเทา่ไร? 
ค าตอบ 
การใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ส าหรับบริษัท TSTH เรามี
การใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70-75 ของก าลงัการผลติเหลก็รีด เนื่องจากประสทิธิภาพในการผลิตที่ดีกวา่และ
สินค้าได้รับการยอมรับอย่างดีจากลกูค้าของเรา ดงันัน้ ในล าดบัแรกของบริษัทคือการใช้ก าลงัการผลิตเหล็กรีดท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัปีละ 1.7 ล้านตนัก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมก าลงัการผลิต ในล าดบัที่สอง ยงัไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมก าลงั
การผลติเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท  แต่จะใช้วิธีการเพิ่มค่าด้วยการปรับสดัสว่นของผลิตภณัฑ์และเพิ่มสินค้าปลายน า้
ให้มากขึน้รวมถึงการเพิ่มปริมาณขายสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการท าก าไรให้กับบริษัทโดย
ยังคงอยู่ภายในปริมาณการขายรวมเดียวกัน ในการด าเนินการเช่นนี ้บริษัทของท่านสามารถท่ีจะขยายมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่โดยการส่งมอบและจ าหน่ายเหล็กเส้นเจือไมโครอลัลอยด์ให้กับกรมทางหลวง จ าหน่ายเหล็กเกรด GB 
ส าหรับรถไฟฟ้าความเร็วสงูไทย-จีน เหล็กเส้นต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีการจ าหน่ายไปยงัพืน้ที่เสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสินค้าพร้อมใช้งาน เหล็กเส้นตดัและดดั ซึ่ง
รวมถึงเหล็กปลอกส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “ซุปเปอร์ลิงค์” และผลิตภณัฑ์โครงเหล็กส าหรับฐานรากภายใต้แบรนด์ 
“Super Base” ตลอดจนสนิค้าเหลก็ลวดเกรดใหม่ๆ  อีกหลายผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 17 จาก 17 

ค าถามที่ 9 

การลงทนุท าโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของบริษัทมีจดุคุ้มทนุประมาณก่ีปี และการลงทนุดงักลา่วติดตัง้และ
เร่ิมใช้งานได้เมื่อใด 
 
ค าตอบ 
บริษัทได้มีการลงนามในสญัญากบับริษัทภายนอกเพื่อท าการติดตัง้ บ ารุงรักษาและประกนัการสง่มอบพลงังานไฟฟ้าที่ 12 
เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่จะติดตัง้บนหลงัคาของโรงงาน โดยวางแผนการทดสอบการจ่ายไฟในช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2565 ดงันัน้ จึงไมม่ีการลงทนุในสนิทรัพย์และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
โดยปกติ โครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ส าหรับก าลงัการผลตินีจ้ะมีคา่ใช้จ่ายในการลงทนุโดยประมาณอยูท่ี่ 240-250 
ล้านบาท  บริษัทจะได้รับพลงังานไฟฟ้าจากธรรมชาติ ในราคาท่ีลดลงจากราคาหน่วยค่าไฟฟ้าทัว่ไปที่ซือ้จากการไฟฟ้าฯ
เป็นอยา่งมากในระยะเวลาสญัญา 10 ปีข้างหน้า หลงัจากนัน้ สนิทรัพย์ดงักลา่วจะโอนมาเป็นของบริษัทโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย
สว่นเพิ่มอีก 

 ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ค าถามมาลว่งหน้า และบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และขอปิดประชมุ  
 
  
 

ปิดประชมุเวลา 10.50 น.  

 

 
(นายปิยชุ กปุต้า) 
ประธานท่ีประชมุ 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 
 

 
 

 
1. นายธราธร เปรมสนุทร 

 
ต าแหนง่  กรรมการ 

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 59 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

    Oklahoma City University สหรัฐอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 40/2004) 
 Director Accreditation Program (DAP 2/2003) 
 Finance for Non-Finance Directors Program (FND 7/2003)  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2539 – ปัจจบุนั  
 

Senior Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 

 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
- - - 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชุม/ 
จ านวนคร ัง้ทีจ่ดัการประชุม  
 คณะกรรมการ 

2564-2565 2563-2564 2562-2563 

6/6 6/6 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการใน TSTH 

 
20 ปี (29 กรกฎาคม 2545 – 21 กรกฎาคม 2565) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดีอาญาและค าพิพากษาซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกับการประพฤตผิิดใน
ก า ร จั ด ก า รท รั พ ย์ ส ิ น แ ล ะ
สนิทรัพย ์

 รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให เ้กิด
ความขัดแยง้กับผลประโยชน์
ของบรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 
 

 
 

 
 

2. นายอาชชี อนปุมั 
 

ต าแหนง่  กรรมการ 
 กรรมการจัดการ 
 กรรมการพันธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยนื 

อาย ุ  53 ปี 

สญัชาต ิ  อนิเดยี 

การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
 Birla Institute of Technology Ranchi ประเทศอนิเดยี 
 General Management Program CEDEP  
     (INSEAD ประเทศฝร่ังเศส) 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 - ไมม่ ี- 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ 
ปี ต าแหนง่ บรษิทั 

2564 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ัดการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

Indian Steel & Wire Product Ltd. 
Tata Steel Long Products Ltd. 
บจก. สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม  
บจก. ท ีเอส เอ็น ไวร ์ 
Bhushan Steel (Australia) Pty Ltd. 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 บจก. สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม 
 บจก. ท ีเอส เอ็น ไวร ์

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 บจก. สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม 
 บจก. ท ีเอส เอ็น ไวร ์
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 
 

 
 

 
 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2563 – 2564 
2562 – 2563 
2558 – 2563 
2558 – 2561 
2558 – 2561 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
Indian Steel & Wire Product Ltd. 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
บจก. สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม 
บจก. ท ีเอส เอ็น ไวร ์ 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชุม / 
จ านวนคร ัง้ทีจ่ดัการประชุม  
 คณะกรรมการ 

2564-2565 2563-2564 2562-2563 

4/6 6/6 6/6 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 1/1 1/1 
จ านวนวาระ / ปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการใน TSTH 

 
4 ปี (30 มกราคม 2561 – 21 กรกฎาคม 2565) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดีอาญาและค าพิพ ากษาซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกับการประพฤติผิดใน
การจัดการทรัพยส์นิและสนิทรัพย ์

 รายการเกีย่วโยงทีก่อ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท
ในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 
 

 
 

 
3. นายซานจบิ นนัดา 

 
ต าแหนง่  กรรมการ 

 กรรมการจัดการ 

อาย ุ 57 ปี 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา  Chartered Accountant 

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

- ไมม่ ี- 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2565 – ปัจจบุนั 
2565 – ปัจจบุนั 
2565 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 
 
 
2564 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 
2564 – ปัจจบุนั 
2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั  
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่- 
การด าเนนิงานทางการเงนิและ
รายงานองคก์ร 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Tata Steel Advanced Materials Ltd. 
T Steel Holdings Pte. Ltd. 
T S Global Holdings Pte. Ltd. 
Tata Steel Ltd. 
 
 
Bhubaneshwar Power Private Ltd. 
Tata NYK Shipping Pte. Ltd. 
Kalimati Global Shared Services Ltd. 
TS Global Procurement Co. Pte. Ltd. 
Angul Energy Ltd. 
Industrial Energy Ltd. 
Bhushan Steel (South) Ltd. 
Tata Steel Technical Services Ltd. 
Tata Steel Support Service Ltd. 
Bhushan Steel (Australia) Pty Ltd. 
Bowen Energy Pty. Ltd.  
Bowen Coal Pty Ltd. 
Bowen Consolidated Pty Ltd. 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 
 

 
 

 
 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2561 – 2564 
2560 – 2561 
2559 – 2561 
2558 – 2561 
2558 – 2561 
2558 – 2561 
2558 – 2561 
2558 – 2561 
 
2558 – 2561 
 
2557 – 2562 
2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2561 
2557 – 2561 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

Tata Steel BSL Ltd. 
Abja Investment Co. Ltd. 
Kalzip Asia Pte. Ltd. 
Natsteelvina Co. Ltd. 
Proco Issuer Pte. Ltd. 
Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. 
TS Global Minerals Holdings Pte. Ltd. 
Tata Steel International (Singapore) 
Pte. Ltd. 
Tata Steel International (Singapore) 
Holdings Pte. Ltd. 
Natsteel (Xiamen) Ltd. 
Natsteel Asia Pte Ltd. 
Natsteel Recycling Pte. Ltd. 
Natsteel Trade International Pte. Ltd. 
NatSteel Ltd. 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– 475 หุน้ (Tata Steel Limited) 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการประชุม/ 
จ านวนคร ัง้ทีจ่ดัการประชุม  
 คณะกรรมการ 

2564-2565 2563-2564 2562-2563 

3/6 - - 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ - - - 
จ านวนวาระ/ ปีทีด่ ารงต าแหนง่
กรรมการใน TSTH 

 
9 เดอืน (18 ตลุาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2565) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 คดีอาญาและค าพิพากษาซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกับการประพฤตผิิดใน
ก า ร จั ด ก า รท รั พ ย์ ส ิ น แ ล ะ
สนิทรัพย ์

 รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให เ้กิด
ความขัดแยง้กับผลประโยชน์
ของบรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
 

31



หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 

 
การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา 
และ พิจารณาผลตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและ
หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท 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 4
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุ้น 

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 21  
 

วนัพฤหสับดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 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 
กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

(ข)  ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (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 าแหนง่กรรมการตามวิธีการดงัได้กลา่วไว้
ในวรรคข้างต้น 

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

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
ข้อ 21  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่

ใบลาออกนัน้ไปถึงบริษัท 
   กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 22  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้  ด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

 ข้อ 24  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 ข้อ 25  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัท 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอ่ืนใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผู้นัน้ 

 
 หมวดท่ี 6 การประชมุผูถื้อหุ้น 

 ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี ่(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 ข้อ 36  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร 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 ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 ข้อ 37  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกันและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้นดัประชุมใหม่และในกรณีนี ้ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชมุ 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 ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

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

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกัน 

(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 

(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
ข้อ 21  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่

ใบลาออกนัน้ไปถึงบริษัท 
   กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 22  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้  ด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

 ข้อ 24  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 ข้อ 25  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน หรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลกูจ้างของ
บริษัท 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอ่ืนใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผู้นัน้ 

 
 หมวดท่ี 6 การประชมุผูถื้อหุ้น 

 ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี ่(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือ
จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด สามารถเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 ข้อ 36  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
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(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 าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

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

 ข้อ 47 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 ข้อ 49  ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ 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 21  
วนัพฤหสับดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 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 ถือหุ้ นเป็นผู้ 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 จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  โดยเลือกเพียง                
ทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 
ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้แก่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ภายใน
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
(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 าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

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

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

ขาดทนุและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  
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ทัง้นี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลอืกลงทะเบียนได้เพียงช่องทาง
เดียวเท่านัน้ ดงันี ้
 2.1 น าสง่เอกสารแสดงตวัตนตามเอกสารแนบ สิ่งที่สง่มาด้วย 5 เพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่าน
ระบบน าสง่เอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบตุวัตน โดยเข้าไปท่ี Link หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

https://tsth.foqus.vc/registration/ 
 

 
 
 
 
 
โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการ ตัง้แต่วนัที่ 4 – 19 กรกฎาคม 2565 ทัง้นี ้ขอให้ท่านกรุณาปฏิบตัิตามคู่มือในระบบ
ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

หรือ 

 2.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากบัค าชีแ้จงเหลา่นี ้โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านได้กรอก อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อยา่งชดัเจนเพื่อใช้ส าหรับการลงทะเบียน 
พร้อมแนบเอกสารแสดงตนส าหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายในวันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 ที่อยู่
ดงัตอ่ไปนี ้
 ทางอีเมล:   cso@tatasteelthailand.com หรือ 
 ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน:  ส านักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20                 
                                                  เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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หลงัจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบ 

เพื่อยืนยนัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบรูณ์แล้ว บริษัทจะสง่อีเมลซึ่งระบ ุช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) พร้อมกบัเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขอความกรุณางดให้ช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้ อื่น ในกรณีที่ ช่ือผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) สญูหาย หรือ ยงัไมไ่ด้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัท
ทนัทีก่อนวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565  
 

อีเมลพร้อมช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) จะมีค าแนะน าโดยละเอียดซึง่บริษัทขอแนะน าให้ทา่นอ่าน
อย่างละเอียดก่อนเร่ิมการประชุม ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลว่งหน้า 60 นาทีก่อนการประชมุ อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเมื่อถึงเวลาประชมุเทา่นัน้ 
 

ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนับ
คะแนนของทา่นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ  

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม 
กรุณาตดิต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการ

ติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 
 
 

 การแสดงเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชมุ   

 ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ส้ าหรับการเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 บุคคลธรรมดา 

 3.1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

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

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

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

(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
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3.2 นิติบุคคล 
3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย   
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

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

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

(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ 
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 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจเป็นเอกสารท่ีออกโดย
สว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้
จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 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)  
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 การออกเสียงลงคะแนน 

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงคะแนน 

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

ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ 
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

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

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง      
ชีข้าด 

(5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเ ร่ืองนัน้ 
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  
(1) กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้
ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบจนกวา่จะมีการเร่ิมวาระใหม ่เมื่อการประชมุในแต่
ละวาระสิน้สดุลงผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได้  

 
(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้สง่มายงับริษัทลว่งหน้าตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1 หวัข้อ วิธีการมอบฉนัทะ การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีนีจ้ะน ามาบนัทกึไว้ลว่งหน้า
ในรูปแบบของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
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 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือ จากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทน โดยปฏิบตัิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1) 

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
เลขานกุารคณะกรรมการจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดย

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการเข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 
ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. รวมทัง้ แบบ ก. ที่มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ จะถกูบนัทึกไว้ล่วงหน้า 
การประกาศผลการนบัคะแนนเสียงจะกระท าภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุมในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
จะแจ้งให้ที่ประชมุรับทราบวา่มีผู้ 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 ุ   65    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   65    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   50    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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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 ุ   65    ปี 
หรือ     (3) นำยหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   65    ปี  
หรือ  (4) นำงสำวอนตุตรำ  พำนโพธ์ิทอง กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   50   ปี 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 

ในวันพฤหสับดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 (โปรดกำเคร่ืองหมำยและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                      เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

 วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565   
  (วำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือรับทรำบ จงึไมต้่องผ่ำนกำรอนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น) 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   
 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564-2565  
  (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

  (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.  นายธราธร เปรมสุนทร  

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
2.  นายอาชีช อนุปัม   

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
3.  นายซานจิบ นันดา 

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2565-2566   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565-2566 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รั บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 

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

  (………………………………………) 

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

  (………………………………………) 

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

  (………………………………………) 

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

  (………………………………………) 

 
 
 

หมำยเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น          
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 ในวนัพฤหสับดี
ที่ 21 กรกฎำคม 2565 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 21 ของบริษัท ในวนัพฤหสับดีที่ 
21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) กรุณาสง่ Weblink ส าหรับเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-AGM) ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) มายงัอีเมล์ (Email) ของข้าพเจ้า ดงันี_้___________________ 
 
 

       ลงช่ือ ______________________________ ผู้ ถือหุ้น 

                                                                     (                                                                   )  

 

       ลงช่ือ ______________________________ พยาน 

                                                                     (                                                                   ) 

หมำยเหตุส ำคัญ 

โปรดด าเนินการจดัสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบบันีท้ี่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน ตามที่ได้แจ้งไว้ใน สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธิในการเข้าร่วมการประชมุ e-AGM ให้แก่
บริษัท ภายในวันพุธที่ 13 กรกฎำคม 2565 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
• ทางอีเมล: cso@tatasteelthailand.com  หรือ 
• ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: ส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
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แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอรับรายงานประจ าปีแบบบรูณาการ (แบบ 56-1 One Report) 
ประจ าปี 2564-2565 เป็นรปูเล่ม 

 
 
 
เรียน  ผู้ถอืหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัทได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีแบบบูรณำกำร (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ E-Book และ QR Code 
ทดแทนในรูปแบบของรูปเลม่ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในกำรชว่ยกนัประหยดัทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้กระดำษ ซึง่เป็น
หนึง่ในพนัธะสญัญำขององค์กรที่มีตอ่กำรรักษำสิง่แวดล้อม  
 

ผู้ ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบบูรณำกำร (แบบ 56-1 One Report) ประจ าปี 2564-2565 
เป็นรูปเลม่ โปรดกรอกข้อมลูของทา่นลงในแบบฟอร์มนีใ้ห้ชดัเจน 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 3210 / 3156 

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

 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ: บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนประจ ำปีแบบบูรณำกำร (แบบ 56-1 One Report) ประจ ำปี 2564-2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน

วันที ่15 กรกฏำคม 2565 ส ำหรับผู้ถือหุ้นทีส่่งแบบฟอร์มเข้ำมำภำยในวันที ่8 กรกฏำคม 2565  
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1 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอม 

เรยีน เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพื่อปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใคร่ขอความยนิยอมจากทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคลในการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบคุคลของทา่นส าหรับวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวด้า้นลา่ง 

หากท่านประสงค์ที่จะใหค้วามยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไวด้า้นล่างนี้ โปรดแสดงความประสงค์ 
โดยการท าเครือ่งหมาย [] ลงในกลอ่งดา้นลา่ง 

อนึง่ บรษัิทขอแจง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกับการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นตามนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลสว่นบคุคลของผูม้สีว่นไดเ้สยี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิกจิการของกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) https://www.tatasteelthailand.com 

ทัง้นี้ หากท่านประสงคจ์ะเพกิถอนความยนิยอมทีท่่านใหไ้วน้ี้ ท่านสามารถแจง้บรษัิทไดผ้่านชอ่งทางการ
ตดิตอ่กับกลุม่บรษัิททีร่ะบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของผูม้สีว่นไดเ้สยี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ด าเนนิกจิการดังกลา่วขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยนิยอมดงักลา่วไม่มผีลกระทบตอ่การประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลทีไ่ดด้ าเนนิการเสร็จสิน้ไปแลว้กอ่นการถอนความยนิยอม 
 

ส าหรบัเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 
วนัที_่________เดอืน____________________พ.ศ._________ 

ขา้พเจา้ (ชือ่-นามสกลุ)____________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทีห่นังสอืเดนิทาง________________________________________________
ไดอ้่านและเขา้ใจวัตถุประสงคเ์กีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของผูม้สีว่นไดเ้สยี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินกจิการของกลุ่มบรษัิท 
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แลว้ ดงันัน้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษัิท ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ขา้พเจา้เพือ่วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้ 
 

1. เพื่อใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหติทีป่รากฏบนส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของขา้พเจา้ เพือ่ประกอบการยนืยันตวัตนในการเขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้  

    ยนิยอม        ไมย่นิยอม 

 
2. เพื่อใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลศาสนาและ/หรือหมู่โลหติที่ปรากฏบนส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของขา้พเจา้ ใหแ้กน่ายทะเบยีนหลักทรัพย ์กระทรวงพาณิชย ์เพือ่จัดท าทะเบยีนผู ้
ถอืหุน้ และประกอบการออกใบหุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ กรณีทีข่า้พเจา้ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นตวัตอ่บรษัิท 

    ยนิยอม       ไมย่นิยอม 

 
 

ลงชือ่__________________________เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
       (__________________________)  
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปีแบบบรูณาการ (แบบ 56-1 One Report) 

ประจ าปี 2564 – 2565 

 

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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