รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2563
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กรุ งเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีท่ ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ผู้เข้ าประชุม:
กรรมการ:
1. นายปิ ยชุ กุปต้ า
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื ่ออิ เล็กทรอนิ กส์ระบบวิ ดีโอ)

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

2. นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

5. นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

6.

กรรมการ
กรรมการจัดการ

นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื ่ออิ เล็กทรอนิกส์ระบบวิ ดีโอ)

7. นายอาชีช อนุปัม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื ่ออิ เล็กทรอนิกส์ระบบวิ ดีโอ)

8. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่

เลขานุการ:
1. นางอริ ศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริ ษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร: (ลาดับที ่ 4-9 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรี มมิ่ ง)
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

2. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี ้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงิน

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

4. นายไพฑูรย์ เชื ้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

6. นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

7. นายพรชัย ตังวรกุ
้ ลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

9. นายศักดิ์ชยั ลอยฟ้าขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลาดับที ่ 4-5 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรี มมิ่ ง)
1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ
2.
3.
4.
5.

นางสาวจุฑามาศ อ้ นมงคล
นางสาววันดี ลีวรวัฒน์
นางสาวนภาพร หมื่นไกร
นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ผู้อานวยการสายงานตรวจสอบ
ผู้อานวยการสายงานตรวจสอบ
ผู้จดั การอาวุโสสายงานตรวจสอบ
ผู้จดั การสายงานตรวจสอบ

ผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม: (ลาดับที ่ 4-5 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรี มมิ่ ง)
1. นายอภิชาติ ลิขติ ประเสริ ฐ

ผู้จดั การส่วน - กฎหมายและพิธีการราชการ

2. นางสาวสมาพร สืบพงษ์

ผู้จดั การส่วนอาวุโส - บัญชี

3. นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ

(ว่าที)่ ผู้จดั การส่วน - เลขานุการบริษัทและบริการกลาง

4.

นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสทิ ธิ์

ผู้จดั การส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริ หารต้ นทุน

5.

นายศุภกิจ ทองศักดิ์

ผู้จดั การส่วน – บัญชีบริ ษัทย่อย

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็ นอิสระจากบริษัท:
1.

นายธัชชัย พานิช

หัวหน้ าสานักงานและทนายความ
สานักงานและที่ปรกกษากฎหมาย นกฎหมาย

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.
หน้ า 2 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
____________________________________________________________________________________
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัทที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 19
ประจาปี 2563 และกล่าวต่อว่าโลกกาลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่เคยประสบมาก่อน ซก่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันและ
ธุรกิจต่างๆ สืบเนื่องจากข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางระหว่างประเทศทัง้ ประเทศอินเดียและประเทศไทย ทาให้
ประธานไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมด้ วยตนเองซกง่ หน้ าได้ โดยในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขก ้นอย่างมีนยั สาคัญในช่วง
หลายๆ สัปดาห์ที่ผา่ นมา และธุรกิจส่วนใหญ่ได้ กลับมาเปิ ดให้ ดาเนินการใหม่อีกครัง้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังคงจาเป็ น
ที่จะต้ องระมัดระวังและรอบคอบป้องกันไว้ ก่อนล่วงหน้ า จนกว่าวิธีแก้ ปัญหาอย่างถาวรสาหรับโรคติดเชื ้อโควิด -19 จะถูก
ค้ นพบ ด้ วยเหตุที่มาดังกล่าวและเพื่อเป็ นการให้ ความร่ วมมือในการสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อ โดยการคานกงถกงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือ
หุ้นเป็ นสาคัญ คณะกรรมการบริ ษัทจกงได้ ตดั สินใจดาเนินการจั ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซกง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกาหนดที่ได้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า
ด้ วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่ง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น และเผยแพร่ ผ่านระบบ SET Link ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
ประธานได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แจ้ งจานวนองค์ประชุม ซกง่ เลขานุการบริ ษัทแจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมา
ประชุมจานวน 36 คน ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6,178,407,979 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
73.3643 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท จานวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง
และรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่าหนก่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท จกงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 37 ประธานจึงเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่ างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานได้ มอบหมายให้ นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร
เป็ น ผู้ท าหน้ า ที่ อ ธิ บ ายชี แ้ จงต่อ ผู้ถื อ หุ้น ตลอดการประชุม เป็ น ภาษาไทยในนามของประธานโดยเริ่ ม จากการแนะน า
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริ ษัท
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริ ษัททังหมด
้
8 คน ได้ เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ แต่
เนื่องจากข้ อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทาให้ ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้ องเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิ กส์ และกรรมการอีก 5 คน เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองจากสานักงานของบริ ษัท ที่ตงั ้ อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร
ประธานได้ ให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็ นมติและเพื่อให้ การบันทกกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการใช้ สิทธิในการส่งคาถามมายังบริ ษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2563 โดยการให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการส่งคาถามมายังบริ ษัทล่วงหน้ า ซก่งเป็ นไปตามข้ อพกง
ปฏิบตั ิที่ดีตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทได้ แจ้ งระยะเวลาในการใช้ สิทธิในการส่งคาถามล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 19 ประจาปี
2563 ในระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน ถกงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทได้ รับคาถามล่วงหน้ าจากผู้ถือ
หุ้น จานวน 13 คาถาม ซกง่ บริ ษัทจะตอบคาถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาวาระสุดท้ ายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

หน้ า 3 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สาหรั บการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัทอิสระที่เป็ นผู้ให้ บริ การระบบที่ได้
ประเมินตนเองกับหน่วยงานสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ETDA แล้ ว ซก่งได้ ให้ บริ การระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องติดตังแอปพลิ
้
เคชัน่ พิเศษใดๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าร่วมประชุม E-AGM
ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรื อโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนัน้ ผู้ให้ บริ การยังได้ จดั ให้ มีการบันทกกเสียงและภาพ
ของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทกกข้ อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกคนไว้ เป็ นหลักฐานตามกฎหมายด้ วย
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ แสดงตัวตนและได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทจะได้ รับอีเมลพร้ อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
และลิงก์สาหรับเข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยชื่ อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สาหรับเข้ าร่ วมประชุมสามารถใช้ ได้
เฉพาะสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ การ
พร้ อมให้ การสนับสนุนที่จาเป็ นทางเทคนิคในการเข้ าถกงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม
ด้ วยเหตุผลในด้ านความมัน่ คงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ ามเปิ ดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านแก่บคุ คลอื่น หรื อพยายามลงชื่อ
เข้ าสูร่ ะบบด้ วยอุปกรณ์อีกเครื่ องหนกง่ ในเวลาเดียวกัน ซกง่ การลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบก่อนหน้ าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
หากมีการลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบจากอุปกรณ์เครื่ องที่สอง
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นได้ รับการอธิบายถกงการใช้ งานระบบ E-AGM ซกง่ มี 2 ส่วน ดังนี ้
รายการถ่ายทอดสดงานประชุม (Live Event Menu): เป็ นรายการเริ่ มต้ นเมื่อผู้ถือหุ้นเข้ าสูร่ ะบบหลังจากลงชื่อเข้ า
ใช้ โดยเป็ นการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM นี ้แบบสตรี มมิ่ง
รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่สว่ นการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อทาการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทังหมด
้
และสามารถลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นได้ ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนันๆ
้ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารื อและปิ ดวาระการประชุมนันๆ
้ แล้ ว ผู้ถือ
หุ้นจะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้
รายการนี ้จะมีปมส่
ุ่ ง (Send) แยกต่างหากสาหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้ องคลิกที่ปมตั
ุ่ วเลือกรู ปวงกลม
เพื่อทาการเลือก “อนุมตั ิ” หรื อ “ไม่อนุมตั ิ” หรื อ “งดออกเสียง” จากนันให้
้ คลิก “ส่ง” (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนันๆ
้
เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงแล้ ว ผู้ถือหุ้นจะได้ รับแจ้ งข้ อความที่แสดงขก ้นว่า ส่งการลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ ว (Vote is
submitted)
ในกรณีที่ตวั เลือกการลงคะแนนเสียงถูกล็อค โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรื อทุกวาระ ซก่งสามารถ
เกิดขก ้นได้ จากกรณีที่เป็ นวาระที่ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้ งเพื่อทราบเท่านัน้ หรื อเป็ นวาระที่ได้ มีการลงคะแนน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยและปิ ดไปแล้ ว หรื อในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ ข ซกง่ เป็ นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ าไว้ แล้ ว จกงไม่อนุญาต
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอีก
เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวเพิ่มว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2563 อยู่ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้ าที่ 48-51 (ภาษาอังกฤษในหน้ าที่ 49-53) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารที่ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ าแล้ ว
นอกจากนี ้ รายละเอียดในเอกสารหน้ าที่ 55-56 (ภาษาอังกฤษในหน้ าที่ 59-60) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ซกง่ สรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาในรู ปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้ วยการเลือกในการลงคะแนน
“เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” สาหรับแต่ละวาระ โดยให้ นบั หนกง่ หุ้นเป็ นหนกง่ เสียง

หน้ า 4 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ าถกงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็ นกรณีปกติซก่งต้ องการคะแนนเสียงข้ างมาก หรื อเป็ นกรณี พิเศษ
อื่นๆ ซก่งต้ องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรื อผู้ซก่งประธานมอบหมายจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสียงด้ วยรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” เมื่อประธานแจ้ งให้ ลงคะแนน หรื อตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้ าสูร่ ะบบและวาระนันๆ
้ ยังคงเปิ ด
อยู่
การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะ หรื อมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท หรื อผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซกง่ ผู้ถือหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ ล่วงหน้ าในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทจะทาการบันทกกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ูถือหุ้นกาหนดไว้
ล่วงหน้ า
สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออก
เสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่กาลังพิจารณา หรื อวาระที่ยงั ไม่ได้ พิจารณาตามความเห็นของผู้ถือหุ้นได้ ที่หน้ าจอ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองตามวิธีการที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบแล้ วในตอนต้ น กรณีที่ ผ้ ูถือหุ้นไม่ลงคะแนน
ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะทาการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง”
ออกจากจานวนหุ้น ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง แล้ วจกงจะประกาศผลการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมได้ รับทราบต่อไป
ในแต่ละวาระการประชุม นายธัชชัย พานิช หัวหน้ า สานักงานและทนายความ จากสานักงานและที่ปรก กษา
กฎหมาย นกฎหมาย จะทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบที่เป็ นอิสระจากบริ ษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ ผลการลงคะแนน
เสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานขอให้ ที่ประชุมดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้ นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ อ่านแต่ละ
วาระเป็ นภาษาไทย
วาระที่ 1: พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 18 ประจาปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 26
กรกฎาคม 2562
บริ ษัทได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 1 หน้ าที่ 11-33 (ภาษาอังกฤษหน้ าที่ 10-30)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2562 ซก่งจัดขก ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้ รับการบันทกก
และนาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และสาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวยังได้ เผยแพร่อยูบ่ นเว็ปไซต์ของบริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นรั บ รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1 8
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซกง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทกกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว และไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่านใดแจ้ งขอแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าวให้ บริ ษัทได้ รับทราบแต่อย่างใด โดยวาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติ
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้ านล่าง
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ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079
จานวน 6,190,738,079
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100
0.0000

งดออกเสียง

จานวน

0

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

จานวน

0

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ในขณะทีว่ าระการประชุมนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณา มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขก ้นจากช่วงเปิ ดการประชุม จานวน 2
คน เป็ นจานวน 12,330,100 หุ้น นับรวมจานวนผู้ถือหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 38 คน เป็ นจานวน 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.5108
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท 8,421,540,848 หุ้น
วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ประธานได้ มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ใน
รอบปี การเงิน 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ และให้ นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์ รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ – การผลิต ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็ นภาษาไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี ้ ใ น ปี
2562 การผลิตเหล็กของโลกเพิ่มขก ้นร้ อยละ 3.4 ซกง่ มีเฉพาะภูมิภาคเอเชียเท่านันที
้ ่มีการเติบโต โดยประเทศจีนผลิตได้ 996
ล้ านตัน คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของการผลิตทังโลก
้
ในกลุม่ ประเทศอาเซียนมีการผลิตเหล็กรวม 45 ล้ านตัน โดยมีการผลิต
สูงสุดในประเทศเวียดนาม ตามด้ วยประเทศอินโดนีเซีย ในสภาวะแวดล้ อมปั จจุบัน คาดการณ์ ว่าอาเซียนจะมีความ
ต้ องการใช้ เหล็กลดลงเหลือ 79 ล้ านตัน และจะเพิ่มขก ้นเป็ น 83 ล้ านตัน ในปี 2564 โดยเป็ นการเพิ่มขก ้นจากประเทศ
เวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ แจ้ งเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
ว่า สองผู้บริ โภคเหล็กที่ใหญ่ที่สดุ คือ ภาคการก่อสร้ างและยานยนต์ โดยเป็ นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว บริ ษั ทซก่ง เป็ นผู้ผลิตและส่งมอบสินค้ า ส่วนใหญ่ให้ กับภาคการก่อสร้ าง หนก่งในความท้ าทายที่
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยได้ เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง คือ อัตราการใช้ กาลังการผลิตที่ยงั ต่ามาก โดยค่าเฉลี่ยอัตรา
การใช้ กาลังการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่ ร้อยละ 36 เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่มากกว่าร้ อยละ 75 สาหรับ TSTH ในปี
การเงิน 2563 มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70.5 โดยในปี 2562 ความต้ องการเหล็กในประเทศไทยลดลงร้ อย
ละ 4.5 และเพิม่ ขก ้นร้ อยละ 1.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
ในสภาวะทางธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทมีปริ มาณการขายสูงกว่าปี ที่ผ่านมาถกงแม้ ว่าการบริ โภคเหล็กในประเทศจะ
ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ รวมของบริ ษัทลดลง เนื่องจากราคาขายสินค้ าลดลง กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินภาษี เงินได้ ค่า
เสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) และกาไรก่อนภาษี เงินได้ มีการปรับดีขก ้นกว่าปี ก่อน บริ ษัทยังคงดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดัชนีชี ้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญได้ มีการนาเสนอต่อที่ประชุม
ด้ วยความทุม่ เทความพยายามและการทางานอย่างหนักของพนักงานส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรับและได้ รับ
รางวัลต่าง ๆ เป็ นจานวนมาก เช่น บริ ษัทได้ รับการพิจารณาต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ อยู่ใน
รายชื่อหุ้นยัง่ ยืน ประกาศนียบัตรภาคีลดโลกร้ อน รางวัลรายงานความยัง่ ยืน ประกาศนียบัตรคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร
รางวัล สถานประกอบการเครื อ ข่ า ยที่ มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( CSR-DPIM
Continuous) รางวัลสถานประกอบการต้ นแบบดีเด่นด้ านความปลอดภัย รางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้ างความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสุขอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW Continuous) และรางวัลเหมืองแร่สเี ขียว
กรรมการผู้จดั การใหญ่ยงั ได้ กล่าวถกงมุมมองแนวโน้ มทางธุรกิจสาหรับปี การเงินปั จจุบนั ว่า ภาคการก่อสร้ างอาจ
ได้ รับผลกระทบจากการจับจ่ายใช้ สอยที่ลดลงอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและความ
เชื่อมัน่ ที่ลดลงของภาคเอกชน โอกาสในการส่งออกอาจถูกจากัดในภาพของมาตรการปิ ดประเทศต่อเนื่องและประเด็น
ภายในประเทศของประเทศเพื่อนบ้ าน
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รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี การเงิน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ รับการเสนอต่อที่
ประชุมให้ ได้ รับทราบ โดยในวาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยทีข่ ้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ณ วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562-2563 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2563 ซกง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบี
เอเอส จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยงบ
การเงินดังกล่า วได้ แสดงฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ดังมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562-2563 ของบริ ษัท ในรู ปแบบ QR Code ทังนี
้ ้ รายงานประจาปี นนได้
ั้
แสดงไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วยแล้ ว
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ซกง่ เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้ านล่างนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
100
เห็นด้ วย
จานวน 6,143,420,979 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.2357
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
47,317,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.7643
บัตรเสีย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 4: พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562-2563 และการงดจ่ ายเงินปั น
ผล
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ภาวะตลาดที่ยากลาบากส่งผลกระทบต่อภาคการบริ โภคเหล็กและความต้ องการ
เหล็กโดยรวมในประเทศ จากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย ปริ มาณการบริ โภคเหล็กสาเร็ จรู ป
ทังหมดในประเทศลดลงร้
้
อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ วมาอยู่ที่ 18.47 ล้ านตัน ในปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
ได้ รับผลกระทบที่มากกว่าเนื่องจากต้ องพก่งพิงอย่างมากจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ยอดการบริ โภคผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงยาวอยูท่ ี่ 6.97 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ 7.3
ช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ริเริ่ มโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของบริ ษัทในตลาดเหล็ก ดังนัน้
ถกงแม้ วา่ ในช่วงเวลาที่ผนั ผวนนี ้ จะมีปริ มาณการใช้ เหล็กในประเทศที่ลดลง แต่ปริ มาณการขายของ ทาทา สตีล (ประเทศ
ไทย) ก็ ยงั คงสูงกว่าปี การเงินที่ผ่านมาถกงร้ อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เหล็กเส้ นเหนียวพิเศษต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว เหล็กเส้ นแรงดกงสูง และเหล็กตัดและดัดสาเร็ จรู ป เพิ่มขก ้นในระหว่างปี ช่องทางค้ าปลีก
สามารถสร้ างยอดขายภายใต้ ตราสินค้ าทาทา ทิสคอน มากกว่าร้ อยละ 40 เช่นกัน ในด้ านเหล็กลวดคุณภาพสูง คาร์ บอน
กลางและคาร์ บอนสูง ก็มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม่าเสมอ นอกจากนัน้ ในระหว่างปี
บริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาเหล็กเส้ นชนิดพิเศษเพื่อใช้ ในรถไฟความเร็ วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างกรุ งเทพมหานครกับชายแดนของ
ประเทศลาว ซกง่ ทาให้ ประเทศไทยสามารถก้ าวต่อไปในการพกง่ พาตนเองและลดการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศลงได้
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โดยทีข่ ้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
และข้ อ 46 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนก่ งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจด
ทะเบียนตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
บริ ษัทอาจจ่ายเงิ นปั น ผลให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล
(หลังจากหักเงินทุนสารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซก่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่จะไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นงานปกติ ข องบริ ษัท อย่างมี นัยสาคัญ ปั จ จัย ดัง กล่า วประกอบด้ ว ย ผลการด าเนิ น งาน ฐาน ะทางการเงิ น
ความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระผูกพันในการชาระหนี ้ตามสัญญาของบริ ษัท และสัญญา
เงินกู้อื่นๆ รวมถกงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคานกงถกงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือ
หุ้น เป็ น หลัก ส าคัญ แต่ ทัง้ นี ้ จะต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
นอกจากนัน้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดว่า "การจ่ายเงินปั นผลจากเงิ น
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้
ในกรณีที่บริ ษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล"ทังนี
้ ้ ผลดาเนินงานของบริ ษัทจากงบการเงิน
รวมสาหรับปี 2562-2563 มีกาไรสุทธิจานวน 47 ล้ านบาท และขาดทุนสะสม (2,736) ล้ านบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิ นกาไรประจาปี 2562-2563
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 3.5 ล้ านบาท ทุนสารองตามกฏหมายนี ้เมื่อรวมกับ
จานวนที่จัดสรรในรอบปี ปั จจุบันจะมี จานวนสะสมรวม 373 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อยละ 4.42 ของทุน จดทะเบีย น และ
หลังจากพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับฐานะทางการเงิ นของบริ ษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจเหล็กในปั จจุบันและ
แนวโน้ มในอนาคตแล้ ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562-2563 และการ
งดจ่ายเงินปั นผล โดยในวาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติทจี่ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2562-2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย จานวน 3.5 ล้ านบาท และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บปี การเงิน 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
100
เห็นด้ วย
จานวน 6,190,718,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
99.9997
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
20,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0003
งดออกเสียง
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 19 กาหนดให้ กรรมการต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจ านวนหนก่งในสามหรื อ
ใกล้ เคียงกับหนกง่ ในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
รับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 3 คน ได้ แก่
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1) นายอลัน แคม
2) นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
3) นายราจีฟ มังกัล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน
กรรมการบริ ษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

ในกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้ พิจารณากลัน่ กรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ และมีความเห็นว่านายอ
ลัน แคม นายรั งกะนาร์ ท รากุป ะติ เราว์ และนายราจี ฟ มัง กัล เป็ น บุค คลผู้ท รงคุณวุฒิที่ มี ความเหมาะสม มีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคณ
ุ สมบัติอื่นที่ประกอบด้ วยการมีภาวะ
ผู้นา วิสยั ทัศน์ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ ค วามคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซก่งได้
กระทาโดยทุจริ ต และการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการจกงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 คน ได้ แก่ นายอลัน แคม นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์ และนายราจีฟ มังกัล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนกง่ ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ
โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ ารับตาแหน่งอีกวาระหนก่ง ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมลาดับที่ 3
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้ ซก่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยกับวิธีการดังกล่าว และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 (ข) ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่
ทังหมด
้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ประธานได้ แจ้ งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้ เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2563 เป็ นรายบุคคล และให้ ดารงตาแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป
อีกวาระหนก่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1. นายอลัน แคม
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
100
เห็นด้ วย
จานวน 6,190,718,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
จานวน
20,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0003
บัตรเสีย
จานวน
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2. นายรั งกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079
เห็นด้ วย
จานวน 6,190,718,079
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
20,000
งดออกเสียง
จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9997
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0003
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

3. นายราจีฟ มังกัล
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079
เห็นด้ วย
จานวน 6,190,718,079
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0
งดออกเสียง
จานวน
20,000
บัตรเสีย
จานวน
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
99.9997
0.0000
0.0003
0.0000

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการ ประจาปี 2563-2564
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิ ทธิ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ ได้ รั บมอบหมาย อั ตรา
ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังผลการด
้
าเนินงานและปั จจัย
ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทแล้ ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทจกงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซกง่ แบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่กรรมการ
เข้ าร่วมประชุม ตามที่ได้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ ว ใน
อัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมาจนกว่าจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดของข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุม หน้ าที่ 6 (ภาษาอังกฤษหน้ าที่ 7) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระนี ้ ซก่งจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563-2564 (1
เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซกง่ แบ่งเป็ นค่าตอบแทนประจาและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ เฉพาะครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม ตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอ ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็ นอย่างอื่น ด้ วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้

หน้ า 10 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6,190,738,079
6,190,738,079
0
0
0

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
100
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563-2564
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 40 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทกุ ปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กาหนดให้ บริ ษัท
จดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบตั ิงานมาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชี (ไม่
ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่) และต้ องมีการเว้ นวรรคอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ ผ้ สู อบบัญชี
รายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562-2563 ตลอดจน
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ แล้ ว เห็นว่า บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีเป็ นที่พอใจและให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติที่ครบถ้ วน ตลอดจนไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทจกงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตามที่ได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตังดั
้ งนี ้
 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรื อ
 นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรื อ
 นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริ ยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843)
จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี การเงิน 2563-2564 ตังแต่
้ วนั ที่
1 เมษายน 2563 และสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัทและบริ ษัท ย่อย สาหรับปี การเงิน 2563- 2564 เป็ นจานวนเงิน 4,049,235 บาท ซก่งเป็ นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชี
ประจาปี การเงิน 2562-2563
ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดข้ อมูลค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี 2562-2563 ตามที่ได้ แสดงไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม หน้ าที่ 7 (ภาษาอังกฤษหน้ าที่ 8) ที่ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2563-2564 โดยในวาระการประชุมนี ้เป็ นวาระปกติ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563-2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสีย งเป็ นเอกฉันท์ ข องผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะที่มาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี ้

หน้ า 11 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น
จานวน 6,190,738,079 หุ้น
จานวน
0 หุ้น
จานวน
0 หุ้น
จานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
100
คิดเป็ นร้ อยละ
100
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

วาระที่ 8: พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 29. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อยผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
29 เป็ นดังต่อไปนี ้
“29. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนทีจ่ ะต้องรักษาสิ ทธิ และประโยชน์
ของบริ ษัท ซึ่ งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิ ธีอืน่ และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านัน้ ก็ได้
การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระทาผ่านสื ่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ก็ได้ ทัง้ นี ้ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
กาหนด การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทาผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ได้
โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกาหนดเช่นเดียวกัน”
คณะกรรมการได้ สัง เกตุเ ห็ น ว่า ในหนัง สือ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ฉบับ ภาษาไทยได้ ร ะบุเ ฉพ าะการจัด ประชุ ม
คณะกรรมการ โดยไม่มีการระบุถกง “และ/หรื อ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย” ถกงแม้ ว่าจะได้ มีการระบุไว้ ในชื่อวาระการ
ประชุมและมีการระบุไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ วก็ ตาม ดังนัน้ เพื่อให้ ข้อความทัง้ ในฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้ องตรงกัน คณะกรรมการจกงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 29 ฉบับภาษาไทย ซกง่ ได้ มีการทบทวนเล็กน้ อย โดยแก้ ไขเพิ่มเติมในวรรคที่ 2 เป็ น
ดังต่อไปนี ้
“การจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอาจกาหนดให้จดั การประชุม
ผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ก็ได้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบี ยบที ่กาหนด การส่งหนังสือนัด
ประชุม และเอกสารทีเ่ กี ่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทาผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ได้ โดยให้ เป็ นไปตามวิ ธีการ
และระยะเวลาทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัติไว้หรื อระเบียบว่าด้วยการประชุม”
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 29 ซก่งในวาระการประชุมนี ้
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 29 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดังนี ้

หน้ า 12 จาก 17

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น
จานวน 6,190,738,079 หุ้น
จานวน
0 หุ้น
จานวน
0 หุ้น
จานวน
0 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
100
คิดเป็ นร้ อยละ
100
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทได้ ดาเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด
ประธานจกงขอให้ นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ตอบคาถามที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ สง่ คาถามมายังบริ ษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษัทในระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม 2563 ต่อไป
คาถามชุดแรกจานวน 7 คาถาม ซกง่ ได้ รับมาจากผู้ถือหุ้น นายธีรชาติ กิจรุ่งเรื องไพศาล มีคาตอบดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1
สถานการณ์โควิดที่ผา่ นมา อยากให้ เล่าถกงผลกระทบวิกฤตนี ้ต่อตัวบริ ษัททัง้ ทางตรงและทางอ้ อม วิธีการแก้ ไขปั ญหา และ
วิกฤตนี ้ส่งผลดี ผลเสียอย่างไรต่อบริ ษัท และอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้ นี ้
คาตอบ
อ้ างอิงจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย ภาคการบริ โภคเหล็กที่สาคัญในปี 2562 ได้ แก่ ภาคการก่อสร้ าง
และยานยนต์ คิดเป็ นร้ อยละ 58 และ 22 ของปริ มาณการขายเหล็กทัง้ หมดในประเทศ ตามลาดับ การเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ รับแรงกดดันตังแต่
้ ปีที่ แล้ ว โรคโควิด-19 ได้ ซ ้าเติมปั ญหาให้ รุนแรงขก ้นอีก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์วา่ การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563 อาจมีปริ มาณการผลิตที่ลดลงมากกว่าร้ อยละ 30
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในภาคการก่อสร้ างมีสถานการณ์ที่ดีกว่ามากเนื่องจากไม่มีการล็อคดาวน์ธุรกิจและมีการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดังนัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสร้ างโดยรวมอาจจะยังมองไม่เห็นถกงความต้ องการทีล่ ดลง
ผลกระทบเชิงบวก: เนื่องจากการล็อคดาวน์ในหลายประเทศและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดหาวัตถุดิบผ่าน
เส้ นทางการนาเข้ าจกงเป็ นเรื่ องที่ยากลาบากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้ าต้ องพก่งพาผู้ผลิตในท้ องถิ่นมากขก ้นเพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจในซัพพลายสินค้ า TSTH ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าที่ยงั คงเลือกใช้ สินค้ าของบริ ษัทอย่างมัน่ คงจากการที่
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเหล็กที่น่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ มากที่สดุ ในประเทศไทย บริ ษัทมีเครื อข่ายที่กว้ างขวางในการให้ บริ การ
ลูกค้ าและให้ การสนับสนุนการใช้ ผลิตภัณฑ์ด้วย สิง่ นี ้ได้ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ ใกล้ เคียงกับระดับปกติในช่วง
4-5 เดือนที่ผา่ นมา
ผลกระทบเชิงลบมีความรู้สกก ได้ ในด้ าน: ความต้ องการใช้ เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ความล่าช้ าของโครงการใหม่
จากภาคเอกชน เช่น โครงการมิกซ์ยสู ที่รวมทังอสั
้ งหาริ มทรัพย์เพื่อการอยูอ่ าศัยและการพาณิชยกรรม หรื อการสร้ างอาคาร
ชุดคอนโดมิเนียมและการใช้ จ่ายอย่างระมัดระวังในช่องทางการค้ าปลีก นอกจากนี ้ ยังมีการคุกคามจากการนาเข้ าสินค้ า
ราคาถูกจากประเทศที่ต้องเผชิญกับความต้ องการภายในประเทศที่ลดลงสืบเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โควิด-19
คาถามที่ 2
ราคากราไฟท์อิเล็คโทรดมีแนวโน้ มอย่างไรในปี นี ้และอนาคต ส่งผลดีหรื อเสียอย่างไรบ้ างกับบริ ษัท
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คาตอบ
ราคาแท่งถ่านกราไฟท์อิเล็คโทรดสูงขก ้นอย่างมากในช่วงปี 2560-2561 ซก่งต่อมาได้ มีการเพิ่มกาลังการผลิตใหม่เป็ นจานวน
มากในประเทศจีน จกงได้ ช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของแท่งถ่านกราไฟท์อิเล็คโทรด TSTH ได้ ใช้ โมเดลภาพรวม
ของคุณค่าในการใช้ งานที่ไม่ได้ พิจารณาแต่เพียงด้ านราคาอย่างเดียว (Value in Use) ในการจัดหาแท่งถ่านกราไฟท์
อิเล็คโทรดเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซก่ง ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและบางส่วนมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินเดีย จกงได้ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดต้ นทุนแปรสภาพของการผลิตเหล็กแท่งได้ เกือบ 600-700 บาทต่อตัน บริ ษัทยังคง
พัฒนาหาแหล่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดต้ นทุนและลดการหยุดชะงักงันของอุปทานให้ มีปัญหาน้ อยที่สดุ อีกด้ วย
คาถามที่ 3
ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปี นี ้ที่บริ ษัทเผชิญอยู่ มีแนวโน้ มดีขก ้นหรื อไม่เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นๆ มา
คาตอบ
อัตราการใช้ กาลังการผลิตเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวในประเทศไทยอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจะ
เห็นว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้ างในอุตสาหกรรมนี ้ จากตรงนี ้ TSTH ได้ ดาเนินการผลิตทีอ่ ตั ราการใช้ กาลังการผลิตมากกว่าร้ อย
ละ 70 เนื่องจากบริ ษัทมีสนิ ค้ าคุณภาพที่ดีกว่า มีบริ การและมีผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงสาหรับลูกค้ าแต่
ละรายที่ดีกว่า เราคาดว่าบริ ษัทขนาดที่เล็กกว่าจะต้ องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากกว่าจากสถานการณ์ที่ท้าทายในปั จจุบนั
ซกง่ TSTH มีโครงสร้ างต้ นทุนที่ดี ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในการใช้ สนิ ค้ าของบริ ษัทอย่างมัน่ คง และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับภาคการธนาคาร ดังนัน้ เราจกงเชื่อว่า TSTH จะยืนได้ แข็งแกร่งมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งของเราในอนาคต
คาถามที่ 4
เราวางเป้าหมายการเติบโตของปี นี ้ในแง่ยอดขายและอัตราการทากาไรของบริ ษัทเท่าไหร่ บ้าง และมีกลยุทธ์ หลักอย่างไร
เพื่อให้ ได้ มาซกง่ การบรรลุเป้าหมายที่ตงใจไว้
ั้
คาตอบ
จากมุมมองของการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด-19 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยได้ คาดการณ์
ว่า ความต้ องการบริ โภคเหล็ก ในประเทศไทยจะลดลงร้ อยละ 6-8 ในปี 2563 เมื่ อเทีย บกับ ปี 2562 ในขณะเดี ยวกัน
สถานการณ์ แย่มากกว่า ในภูมิภาคของประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศอินเดียซก่งบริ ษัทได้ ทาการส่งออกเป็ นประจา ใน
สถานการณ์เช่นนี ้ สิง่ สาคัญอันดับแรกของเรา ก็คือ การบรรลุปริ มาณการขายอย่างน้ อยให้ เท่ากับปี ทผี่ า่ นมา ซกง่ จะทาให้ เรา
ได้ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ เรามีความสามารถในการผลิตที่มากกว่า ดังนัน้ หากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจดีขก ้น
บริ ษัทก็จะพยายามทาให้ ดยี ิ่งขก ้นไปอีก เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จดังกล่าวนี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการในหลายๆ ด้ าน ซกง่ รวมถกงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นที่ เราได้ ทาสาหรับโครงการรถไฟความเร็ วสูง ไทย-จีน ที่เชื่อมต่อกรุ งเทพมหานครกับชายแดน
ประเทศลาว การขยายช่องทางการค้ าปลีกของเราไปยังทุกจังหวัดและทุกอาเภอของประเทศไทย การปรับปรุ งคุณภาพ
เหล็กลวดคาร์ บอนสูง และการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุนของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นาหน้ าเหนือ
คู่แข่งขัน ในด้ านการดาเนินงานผ่านสมาคมอุตสาหกรรม บริ ษัทกาลังทางานร่ วมกับภาครัฐในส่งเสริ มการใช้ สินค้ าที่ผลิต
ภายในประเทศในโครงการสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานต่างๆ และการป้องกันการทุม่ ตลาดเหล็กจากประเทศอื่นๆ ด้ วย
คาถามที่ 5
อยากให้ เล่าถกงดีลที่ต้องระงับไปของ HBIS และความตังใจต่
้ อจากนี ้ของทางผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อสร้ างความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั และตอนนี ้มีโอกาสที่จะเกิดดีลใหม่มากน้ อยแค่ไหน และ ณ เวลานี ้ มีความคืบหน้ าอย่างไรบ้ าง
คาตอบ
ข้ อตกลงที่สรุ ปในขันสุ
้ ดท้ ายกับ HBIS ได้ ถกู ยกเลิกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องจาก HBIS ไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อให้ ได้ มาซกง่ การอนุมตั ิจากรัฐบาลจีน
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ผู้ถือหุ้นใหญ่ยงั คงดาเนินการหาพันธมิตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจ ในมุมมองระยะยาว แต่เนื่องจากยังคงมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ กระบวนการในการควบรวมกิจการโดยทัว่ ไปต่างชะลอลงทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็ยงั คง
ดาเนินการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
คาถามที่ 6
ปี นี ้จะมีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มมากน้ อยแค่ไหน และตังงบประมาณในการลงทุ
้
นประมาณเท่าไหร่
คาตอบ
แผนในปี นี ้ได้ วางการลงทุนระหว่าง 200-300 ล้ านบาท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของโรงงาน สถานะเงินสด
และวงเงินสินเชื่อที่มีกบั ธนาคารยังอยูใ่ นสถานะที่ดี ในกรณีที่มีโครงการที่ดีอื่นใด บริ ษัทก็จะดาเนินการลงทุนต่อไป
คาถามที่ 7
การแข่งขันของคู่แข่งจากประเทศจีน มาเลเซีย และเพื่อนบ้ านอื่นๆ รุ นแรงมากขก ้นหรื อไม่ อย่างไร เรามีวิธีรับมือกับปั ญหา
เหล่านี ้อย่างไรได้ บ้าง
คาตอบ
กาลังการผลิตเหล็กที่มีนยั สาคัญใหม่ๆ มีเพิ่มขก ้นในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ซก่งเข้ าสู่
ระดับการผลิตในขณะที่ภมู ิภาคกาลังเผชิญกับความท้ าทายในด้ านความต้ องการเหล็กที่กระหน่าซ ้าสืบเนื่องจากการแพร่
ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 ดังนัน้ ปริ มาณเหล็กเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็ก ลวดจากประเทศ
เหล่านี ้กาลังทุม่ เข้ ามาในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การนาเข้ าจากประเทศจีนกลับลดลงเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศ
จีนที่ดีขก ้น
บริ ษัทได้ ดาเนินการในเรื่ องนี ้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยผ่านสมาคมอุตสาหกรรมเหล็ก ภาครัฐได้ ขอข้ อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ ซก่งกาลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจะเสนอได้ ในเร็ วๆ นี ้ รวมถกงได้ มีการทางานคู่ขนานกันไปพร้ อมกันในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทเพื่อให้ TSTH ยังคงเป็ นทางเลือกแรกสาหรับลูกค้ า
คาถามจานวน 3 คาถาม ทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้น นายนัทธิ สุรเมธากุล มีคาตอบดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1
ขอสอบถามความคืบหน้ าเรื่ องการขายกิจการของบริ ษัทแม่
คาตอบ
คาถามนี ้ได้ มีการตอบไปแล้ ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ยงั คงดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาพันธมิตรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั
ธุรกิจจากมุมมองในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็ยงั คงดาเนินการปรับปรุ งความสามารถในการแข่งขันในด้ านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
คาถามที่ 2
แนวโน้ มการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหลังเกิด โควิด ส่งผลกระทบต่อลูกค้ า หรื อ supply chain ของบริ ษัทอย่างไรบ้ าง
และจะมีวิธีแก้ ไขอย่างไร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คาตอบ
คาถามนี ้ได้ มีการตอบไปแล้ ว สถานการณ์ ในภาคการก่อสร้ างดี กว่าภาคอื่นเนื่องจากไม่มีการล็อคดาวน์ธุรกิจและมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดังนัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสร้ างโดยรวมอาจมองไม่เห็นถกงความต้ องการเหล็ก
ทีล่ ดลง TSTH ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าที่ยงั คงเลือกใช้ สนิ ค้ าของบริ ษัทอย่างมัน่ คงจากการที่บริ ษัท เป็ นผู้ผลิตเหล็กที่
น่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ มากที่สดุ ในประเทศไทย สิง่ นี ้ได้ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ ใกล้ เคียงกับระดับปกติในช่วง
4-5 เดือนที่ผา่ นมา
คาถามที่ 3
กรณีที่บริ ษัทยังไม่ขายกิจการ บริษัทมีแผนลงทุนในอนาคตอย่างไร และมีงบลงทุนเท่าไหร่
คาตอบ
คาถามนี ้ได้ มีการตอบไปแล้ วข้ างต้ น ในปี นี ้ TSTH มีแผนที่จะลงทุนประมาณ 200-300 ล้ านบาท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของโรงงาน
คาถามจานวน 3 คาถาม ที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้น นายเธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ มีคาตอบดังต่อไปนี ้
คาถามที่ 1
จากสถานการณ์ทางการเงินของ TSTH ในวันนี ้ มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างไร
คาตอบ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัติวา่ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบเป็ นอย่างดีอยู่แล้ วว่า บริ ษัทของท่านเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นใน
บริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ดาเนินงานโดย 3 บริ ษัทย่อย ดังนัน้ ผลประกอบการของบริ ษัท จกงถูกนามารวมกัน เป็ น
เหตุให้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทจะพิจารณาจากฐานะการเงินรวมเพื่อการจ่ายเงินปั นผลหลังจากพิจารณาผล
การดาเนินงานของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทแล้ ว และไม่มีการรายงานผลขาดทุนสะสมตามเกณฑ์ของงบการเงินรวม
บริ ษัทของท่านแสดงให้ เห็นถกงการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในทางที่ดีขก ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มีการชาระคืนหนี ้สินภายนอกทังหมดแล้
้
ว ปั จจุบนั บริ ษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่ งมาก หนี ส้ ิน
ระยะยาวเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมจากอดีตอยูท่ ี่งบการเงินรวม คณะกรรมการจกงขอถือโอกาสนี ้
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ ให้ ความเข้ าใจและให้ ความอดทนในเรื่ องดังกล่าวนี ้
คาถามที่ 2
TSTH ยังมองหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่หรื อไม่
คาตอบ
คาถามนี ้ได้ รับการตอบเรี ยบร้ อยแล้ ว
คาถามที่ 3
TSTH จะเป็ นอย่างไรในอีก 2-5 ปี ข้างหน้ า
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คาตอบ
บริ ษัทมุง่ หวังที่จะเป็ นทางเลือกแรกของลูกค้ า สามารถทากาไรได้ อยูไ่ ด้ ด้วยตนเองอย่างยัง่ ยืน และได้ รับการกล่าวถกงว่าเป็ น
บรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และเป็ นบริ ษัทที่เป็ นทางเลื อกในการเข้ าร่ วมทางานด้ วย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนี ้
จาเป็ นที่จะต้ องมีการทางานเพื่อยกระดับการเข้ าถกงเหล็กเส้ น ทาทา ทิสคอนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน มีการ
ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในสินค้ าเหล็กลวด การลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อ ไป และเพิ่มพูน
ระดับของทักษะในการทางานของพนักงาน ความพยายามในการที่จะเพิ่มอัตราการใช้ กาลังการผลิตให้ เกินกว่าร้ อยละ 7075 บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินการในสิง่ เหล่านี ้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
ซกง่ รวมถกงผู้ถือหุ้นทุกท่านด้ วย
หลังจากเปิ ดการประชุมแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุ ปจานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 38 คน นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
6,190,738,079 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.5108 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 8,421,540,848
หุ้น
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สง่ คาถามมาล่วงหน้ า และบริ ษัทได้ ตอบคาถามของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว และกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกที่ TSTH ดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)หากมีสิ่งใดที่ไม่ราบรื่ นเกิดขก ้นเมื่อ
เทียบกับการประชุมปกติที่บริ ษัทเคยจัด มา บริ ษัทต้ องขออภัยมา ณ ที่นี ้ และต้ องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ กรุ ณา
เสียสละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ด้ วยดีในครัง้ นี ้ และขอปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 10:50 น.

(นายปิ ยชุ กุปต้ า)
ประธานที่ประชุม
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