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จากสถานการณ์์โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปััจจุบััน บัริษััทได้ติระหนักและห่วงใยต่ิอสุขภาพและความปัลอดภัยของ 
ผู้้้เข้าร่วมปัระชุื้มทุกท่านเป็ันอย่างยิ�ง จึงได้กําหนดให้จัดการปัระชุื้มสามัญผู้้้ถ้อหุ้น ปัระจําปีั 2564 ในร้ปัแบับัผู่้านส้�ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-AGM) ภายใต้ิกฎหมายและหลักเกณ์ฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้้้ถ้อหุ้นมาเข้าร่วมปัระชุื้ม ณ์ ห้องปัระชุื้ม

กรณ่์ผู้้้ถ้อหุ้นไม่ปัระสงค์เข้าร่วมปัระชุื้มผู่้านส้�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บัริษััทขอแนะนําให้ท่านมอบัฉัันทะให้กรรมการอิสระ 
เป็ันผู้้้แทนของผู้้้ถ้อหุ้นในการเข้าร่วมปัระชุื้มผู่้านส้ออิเล็กทรอนิกส์

เพ่�อปัระสิทธิิภาพในการดําเนินการปัระชุื้มผู้้้ถ้อหุ้นผู่้านส้�ออิเล็กทรอนิกส์ บัริษััทจึงไม่สามารถติอบัคําถามใดๆ ในระหว่างการปัระชุื้ม
ได้ อย่างไรก็ติาม บัริษััทได้จัดให้ม่ช่ื้องทางให้ผู้้้ถ้อหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบัริษััทภายในวันท่� 15 กรกฎาคม 2564  
ทางไปัรษัณ่์ย์ลงทะเบ่ัยนถึง บัริษััท ทาทา สต่ิล (ปัระเทศไทย) จํากัด (มหาชื้น) อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัื้�น 20  
เลขท่� 555 ถนนพหลโยธิิน จตุิจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บัมุมซอง “สํานักงานเลขานุการบัริษััท”  
หรือท่�อ่เมล cso@tatasteelthailand.com โดยคําถามท่�เก่�ยวข้องกับัธุิรกิจของบัริษััทจะได้รับัการพิจารณ์า
และติอบัคําถามในท่�ปัระชุื้ม และจะเผู้ยแพร่บันเว็บัไซต์ิของบัริษััทต่ิอไปั

(รายละเอีียดปรากฏอีย่�ในหนังสืือีเชิิญประชุิมสืามัญผู่้�ถืือีหุ�น ครั�งทีี่� 20)

บริิษััท ทาทา สตีีล (ปริะเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)

หนังสือเชิญปริะชุมสามัญผู้ถือหุ้น คริั้งที่ 20
วันพฤหัสบดีที่ 22 กัริกัฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.
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ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ก ำหนด                                                    
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 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  สมใจ จำรุกิจจรูญ / อินทร์ชญำ อำรีย์เพ่ิมกลุ  

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
555 อำคำรรสำ ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 2937 1000 ตอ่ 3210 / 3156  โทรสำร 0 2937 1224 
Email address : cso@tatasteelthailand.com  
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วนัท่ี 21  มิถนุายน 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2564 ได้มี
มติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.  
 บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 20 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุม ณ สถานที่จดัประชุม จึงเห็นสมควรให้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
  
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 วนัที่ 16 กรกฎาคม 2563 และได้จัดท ารายงานการ

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

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  19 ประจ าปี 2563 วันที่ 16 

กรกฎาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  
 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)  
  

 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563-2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
 การลงมติ 
 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องนบัคะแนนเสยีงจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  20 ประจ าปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
   ประธานคณะจดัการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
   ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพ่ือสงัคมและความยัง่ยืน 
3) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ                    

พิจาณาผลตอบแทน 
 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นว่านายปิยุช กุปต้า นายหัตถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง เป็นบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ   ที่
หลากหลาย มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการ
กระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา   

 (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 2564-2565 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวด

 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563-2564 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยข้อมลูดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินประจ าปี  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ได้ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563-2564 ซึ่งอยู่
ในรูปแบบ QR Code 

  
 การลงมติ 
 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล (หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึง่จะ
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ที่จะไมท่ าให้มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยั
ดงักล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การ
ขยายธุรกิจ ภาระผูกพนัในการช าระหนีต้ามสญัญาของบริษัท และสญัญาเงินกู้ อ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั
ส าคัญ  แต่ทัง้นี  ้จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถื อหุ้ น 
นอกจากนี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล" 

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

  
 ความเห็นคณะกรรมการ   
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563-2564 สิน้สุดวันที่ 31 

มีนาคม 2564 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.2 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายเมื่อรวมกบัจ านวนที่
จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจ านวนสะสมรวม 374 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียน หลงัจาก
พิจารณาปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล  
 
การลงมติ 

 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



5

 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  20 ประจ าปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
1) นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
   ประธานคณะจดัการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
   ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
3) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ                    

พิจาณาผลตอบแทน 
 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืฉบบันี ้และ  
มีความเห็นว่านายปิยุช กุปต้า นายหัตถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง เป็นบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ   ที่
หลากหลาย มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการ
กระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา   

 (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 2564-2565 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล   

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก         
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
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เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่จ่ายให้กบัผู้สอบบญัชีได้ครบก าหนดส าหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตัง้แตปี่การเงิน 
2563-2564 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติตามก่อนหน้านี ้เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
ก าหนดคา่สอบบญัชีทัว่ทัง้กลุม่บริษัททาทา สตีล คา่สอบบญัชีที่ช าระของบริษัทในกลุม่บริษัททาทา สตีล ไม่
ว่า PwC จะเป็นผู้ สอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปิดเมืองที่ตามมา และความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจทัว่โลก การหารือเก่ียวกบัการแก้ไขค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจึงถกูระงบัไว้ในปีที่ผ่านมา ขณะนีก้าร
หารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 ได้รับ
การพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี  ้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี 2564-2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843) 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2563-2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2563 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
 ก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2563-2564 และ 

2564-2565 เป็นจ านวนเงิน 4,760,000 บาท  
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563-2564 และ 2564-2565 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิม 
ตัง้แต่ปี 2560-2561  

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 1,852,000 บาท 1,640,310 บาท 
บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย)* 2,010,000 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,862,000 บาท 3,151,235 บาท 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงิน 
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 

 
898,000 บาท 

 
898,000 บาท 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,760,000 บาท 4,049,235 บาท 
* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมส าหรับ บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) รวมถึงการตรวจสอบของบริษัทย่อยทัง้สามก่อนหน้านี ้ซึ่ง
ขณะนีไ้ด้ควบรวมกิจการแล้ว 

หมายเหต ุ:  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าที่พกั เป็นตน้ จ านวน 414,300 บาท ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล หรือ
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัดงักล่าว      

  
 

 

 

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว                
เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564-2565 (1 เมษายน 

2564-31 มีนาคม 2565) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอตัราไม่เกินกว่าอตัรา
คา่ตอบแทนประจ าปี 2563-2564 ในปีที่ผา่นมา 

 
  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้

  ปี 2564-2565 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2563-2564 

(ปีที่ผ่านมา) 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 630,000 42,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 168,000 15,750 
และบริหารความเส่ียง กรรมการ 115,500 10,500 115,500 10,500 
คณะจัดการ ประธาน - 15,750 - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
ส ร รห า  แ ล ะพิ จ า รณ า
ผลตอบแทน 

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

คณะกรรมการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประธาน 150,000 15,750 150,000 15,750 

กรรมการ 75,000 10,500 75,000 10,500 
หมำยเหตุ :  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนดงัรายละเอียดข้างต้น 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  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564-2565  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

 ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ
ติดตอ่กนัหรือไม ่และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ผู้สอบบญัชีรายเดิมจึงจะสามารถ
กลบัมาปฏิบตัิงานสอบบญัชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชีรายอื่นในส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกนัได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2563-2564 ตลอดจนคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นวา่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู



7

 

 

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการสอบบญัชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ท าให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที่อยา่งเต็มที่ 

 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่จ่ายให้กบัผู้สอบบญัชีได้ครบก าหนดส าหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตัง้แตปี่การเงิน 
2563-2564 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติตามก่อนหน้านี ้เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
ก าหนดคา่สอบบญัชีทัว่ทัง้กลุม่บริษัททาทา สตีล คา่สอบบญัชีที่ช าระของบริษัทในกลุม่บริษัททาทา สตีล ไม่
ว่า PwC จะเป็นผู้ สอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปิดเมืองที่ตามมา และความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจทัว่โลก การหารือเก่ียวกบัการแก้ไขค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจึงถกูระงบัไว้ในปีที่ผ่านมา ขณะนีก้าร
หารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 ได้รับ
การพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี  ้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี 2564-2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 และสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
o นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ                               
o นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
o นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4843) 

 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี 2560-2561 ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบญัชี 2563-2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 
2563 และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
 ก าหนดค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2563-2564 และ 

2564-2565 เป็นจ านวนเงิน 4,760,000 บาท  
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563-2564 และ 2564-2565 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิม 
ตัง้แต่ปี 2560-2561  

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 1,852,000 บาท 1,640,310 บาท 
บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย)* 2,010,000 บาท 1,510,925 บาท 
รวมค่าสอบบัญชี 3,862,000 บาท 3,151,235 บาท 
คา่บริการตรวจสอบงบการเงิน 
ตามนโยบายของกลุม่บริษัท 

 
898,000 บาท 

 
898,000 บาท 

จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,760,000 บาท 4,049,235 บาท 
* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเดิมส าหรับ บมจ. ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) รวมถึงการตรวจสอบของบริษัทย่อยทัง้สามก่อนหน้านี ้ซึ่ง
ขณะนีไ้ด้ควบรวมกิจการแล้ว 

หมายเหต ุ:  ในรอบปีการเงิน เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าที่พกั เป็นตน้ จ านวน 414,300 บาท ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล หรือ
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชีสงักดัดงักล่าว      
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 การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8    เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 20 
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 24  พฤษภาคม 2564  
 

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 19 ประจ าปี 2563 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดทีี่  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. 

ผู้เข้าประชุม: 
กรรมการ: 

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
 (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    ประธานคณะจดัการ  

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายหตัถศกัดิ์ ณ ปอ้มเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

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

กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
8. นายราจีฟ มงักลั   กรรมการ 
    กรรมการจดัการ  
    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
    กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการ:  
1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท 

 

 

 การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8    เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 20 
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 24  พฤษภาคม 2564  
 

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 

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

หน้า 3 จาก 17 

____________________________________________________________________________________ 

  นายปิยุช กุปต้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทท่ีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 
ประจ าปี 2563 และกลา่วต่อว่าโลกก าลงัเผชิญกบัช่วงเวลาท่ีไมเ่คยประสบมาก่อน ซก่งสง่ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัและ
ธุรกิจต่างๆ สืบเนื่องจากข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทัง้ประเทศอินเดียและประเทศไทย ท าให้
ประธานไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเองซกง่หน้าได้ โดยในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขกน้อยา่งมีนยัส าคญัในช่วง
หลายๆ สปัดาห์ที่ผา่นมา และธุรกิจสว่นใหญ่ได้กลบัมาเปิดให้ด าเนินการใหมอ่ีกครัง้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทกุคนยงัคงจ าเป็น
ที่จะต้องระมดัระวงัและรอบคอบป้องกนัไว้ก่อนลว่งหน้าจนกว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรส าหรับโรคติดเชือ้โควิด-19 จะถกู
ค้นพบ ด้วยเหตุที่มาดังกล่าวและเพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือในการสนบัสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โดยการค านกงถกงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคญั คณะกรรมการบริษัทจกงได้ตดัสินใจด าเนินการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ซกง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา ว่า
ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียดที่ส าคญัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
  ประธานได้ขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แจ้งจ านวนองค์ประชมุ ซกง่เลขานกุารบริษัทแจ้งตอ่ที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุจ านวน 36 คน ทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  6,178,407,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.3643 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
และรับมอบฉนัทะเกินกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกวา่หนก่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท จกงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ประธานจึงเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานได้มอบหมายให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 
เป็นผู้ ท าหน้าที่อธิบายชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเร่ิมจากการแนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัท  
 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชุมในวนันี ้แต่
เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากส านักงานของบริษัทที่ตัง้อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร  
 ประธานได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบนัทกกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 
  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งก าหนดการใช้สิทธิในการสง่ค าถามมายงับริษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท เมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 2563 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการสง่ค าถามมายงับริษัทล่วงหน้า ซก่งเป็นไปตามข้อพกง
ปฏิบตัิที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ประจ าปี 
2563 ในระหวา่งวนัที่ 15 มิถนุายน ถกงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทได้รับค าถามลว่งหน้าจากผู้ ถือ
หุ้น จ านวน 13 ค าถาม ซกง่บริษัทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 2 จาก 17 

ผู้บริหาร: (ล าดบัที ่4-9 เข้าร่วมการประชมุผ่านการถ่ายทอดสดของการประชมุแบบสตรีมม่ิง) 
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 - บริหารการลงทนุและความเป็นเลศิทางธุรกิจ  
7. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานชลบรีุ 
8. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานสระบรีุ 
9. นายศกัดิ์ชยั ลอยฟา้ขจร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  โรงงานระยอง 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ล าดบัที ่4-5 เข้าร่วมการประชมุผ่านการถ่ายทอดสดของการประชมุแบบสตรีมม่ิง) 

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 าดบัที ่4-5 เข้าร่วมการประชมุผ่านการถ่ายทอดสดของการประชมุแบบสตรีมม่ิง) 

1.      นายอภิชาติ ลขิติประเสริฐ  ผู้จดัการสว่น - กฎหมายและพิธีการราชการ 
2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - บญัชี 
3. นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ         (วา่ที)่ ผู้จดัการสว่น  - เลขานกุารบริษัทและบริการกลาง  
4.       นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ   ผู้จดัการสว่นอาวโุส - กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 
5.       นายศภุกิจ ทองศกัดิ ์   ผู้จดัการสว่น – บญัชีบริษัทยอ่ย 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงที่เป็นอิสระจากบริษัท:  

1. นายธชัชยั  พานชิ  หวัหน้าส านกังานและทนายความ 
  ส านกังานและที่ปรกกษากฎหมาย นกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 
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____________________________________________________________________________________ 

  นายปิยุช กุปต้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทท่ีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 
ประจ าปี 2563 และกลา่วต่อว่าโลกก าลงัเผชิญกบัช่วงเวลาที่ไมเ่คยประสบมาก่อน ซก่งสง่ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัและ
ธุรกิจต่างๆ สืบเนื่องจากข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทัง้ประเทศอินเดียและประเทศไทย ท าให้
ประธานไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเองซกง่หน้าได้ โดยในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขกน้อยา่งมีนยัส าคญัในช่วง
หลายๆ สปัดาห์ที่ผา่นมา และธุรกิจสว่นใหญ่ได้กลบัมาเปิดให้ด าเนินการใหมอ่ีกครัง้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทกุคนยงัคงจ าเป็น
ที่จะต้องระมดัระวงัและรอบคอบป้องกนัไว้ก่อนลว่งหน้าจนกว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรส าหรับโรคติดเชือ้โควิด-19 จะถกู
ค้นพบ ด้วยเหตุที่มาดังกล่าวและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการสนบัสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โดยการค านกงถกงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือ
หุ้นเป็นส าคญั คณะกรรมการบริษัทจกงได้ตดัสินใจด าเนินการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ซกง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา ว่า
ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียดที่ส าคญัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
  ประธานได้ขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แจ้งจ านวนองค์ประชมุ ซกง่เลขานกุารบริษัทแจ้งตอ่ที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุจ านวน 36 คน ทัง้ที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะ นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  6,178,407,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.3643 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
และรับมอบฉนัทะเกินกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกวา่หนก่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท จกงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37 ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานได้มอบหมายให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 
เป็นผู้ ท าหน้าที่อธิบายชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเร่ิมจากการแนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัท  
 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชุมในวนันี ้แต่
เน่ืองจากข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากส านักงานของบริษัทที่ตัง้อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร  
 ประธานได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
การประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบนัทกกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 
  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งก าหนดการใช้สิทธิในการสง่ค าถามมายงับริษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท เมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 2563 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการสง่ค าถามมายงับริษัทล่วงหน้า ซก่งเป็นไปตามข้อพกง
ปฏิบตัิที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ประจ าปี 
2563 ในระหวา่งวนัท่ี 15 มิถนุายน ถกงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทได้รับค าถามลว่งหน้าจากผู้ ถือ
หุ้น จ านวน 13 ค าถาม ซกง่บริษัทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าถกงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระท่ีต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซก่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษ
อื่นๆ ซก่งต้องการคะแนนเสียงแตกตา่งจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซก่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เมื่อประธานแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบและวาระนัน้ๆ ยงัคงเปิด
อยู ่ 

การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชมุตามหนงัสอืมอบฉนัทะซกง่ผู้ ถือหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะท าการบันทกกคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้
ลว่งหน้า 
 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชมุ E-AGM ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่ก าลงัพิจารณา หรือวาระที่ยงัไม่ได้พิจารณาตามความเห็นของผู้ ถือหุ้นได้ท่ีหน้าจอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในตอนต้น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ลงคะแนน 
ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะท าการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” 
ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจกงจะประกาศผลการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 
 ในแต่ละวาระการประชุม นายธัชชัย พานิช หัวหน้าส านักงานและทนายความ  จากส านักงานและที่ปรกกษา
กฎหมาย นกฎหมาย จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท  ในการนบัคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนน
เสยีง และการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 
 ประธานขอให้ที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ อ่านแต่ละ
วาระเป็นภาษาไทย 
วาระที่  1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  18 ประจ าปี 2562 เมื่ อวันที่  26 
กรกฎาคม 2562 

บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 1 หน้าที ่11-33 (ภาษาองักฤษหน้าที ่10-30) 
 รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 ซก่งจดัขกน้เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับการบนัทกก
และน าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็ปไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 8 
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ซกง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกกรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และไม่มีผู้
ถือหุ้นทา่นใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วให้บริษัทได้รับทราบแตอ่ยา่งใด  โดยวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ 
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง  
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  ส าหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทอิสระที่เป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้
ประเมินตนเองกบัหนว่ยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซก่งได้ให้บริการระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสยีงทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไมต้่องติดตัง้แอปพลเิคชัน่พิเศษใดๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุ E-AGM 
ผา่นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศพัท์มือถือได้ นอกจากนัน้ ผู้ ให้บริการยงัได้จดัให้มีการบนัทกกเสียงและภาพ
ของการประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชมุในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และบนัทกกข้อมลูจราจรอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐานตามกฎหมายด้วย  

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตวัตนและได้รับการยืนยนัจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน 
และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยช่ือผู้ ใช้ รหสัผ่าน และลิงก์ส าหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้
เฉพาะส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริการ
พร้อมให้การสนบัสนนุท่ีจ าเป็นทางเทคนิคในการเข้าถกงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชมุ 

ด้วยเหตผุลในด้านความมัน่คงปลอดภยั ผู้ ถือหุ้นห้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นแก่บคุคลอื่น หรือพยายามลงช่ือ
เข้าสูร่ะบบด้วยอปุกรณ์อีกเคร่ืองหนกง่ในเวลาเดียวกนั ซกง่การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้าจะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ
หากมีการลงช่ือเข้าสูร่ะบบจากอปุกรณ์เคร่ืองที่สอง 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นได้รับการอธิบายถกงการใช้งานระบบ E-AGM ซกง่มี 2 สว่น ดงันี ้
รายการถ่ายทอดสดงานประชมุ (Live Event Menu): เป็นรายการเร่ิมต้นเมื่อผู้ ถือหุ้นเข้าสูร่ะบบหลงัจากลงช่ือเข้า

ใช้ โดยเป็นการถ่ายทอดสดการประชมุ E-AGM นีแ้บบสตรีมมิ่ง 
รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ ถือหุ้นคลิกที่เมนลูงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถไปที่สว่นการ

ลงคะแนนเสยีงเพื่อท าการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทัง้หมด และสามารถลงคะแนน
เสยีงของผู้ ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชมุนัน้ๆ ยงัไมปิ่ด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนัน้ๆ แล้ว ผู้ ถือ
หุ้นจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนเสยีงของตนเองได้  

รายการนีจ้ะมีปุ่ มสง่ (Send) แยกตา่งหากส าหรับแตล่ะวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่ มตวัเลือกรูปวงกลม
เพื่อท าการเลอืก “อนมุตัิ” หรือ “ไมอ่นมุตัิ” หรือ “งดออกเสยีง” จากนัน้ให้คลกิ “สง่” (Send) การลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ 

เมื่อสง่การลงคะแนนเสยีงแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขกน้วา่ สง่การลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (Vote is 
submitted) 

ในกรณีที่ตวัเลือกการลงคะแนนเสียงถกูล็อค โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรือทกุวาระ ซก่งสามารถ
เกิดขกน้ได้จากกรณีที่เป็นวาระที่ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ หรือเป็นวาระที่ได้มีการลงคะแนน
เป็นท่ีเรียบร้อยและปิดไปแล้ว หรือในกรณีที่มีการมอบฉนัทะแบบ ข ซกง่เป็นการลงคะแนนเสยีงลว่งหน้าไว้แล้ว จกงไมอ่นญุาต
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอีก  

เลขานกุารบริษัท ได้กลา่วเพิ่มว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท
เฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในหน้าที่ 48-51 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 49-53) ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารที่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าแล้ว 
  นอกจากนี ้รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 55-56 (ภาษาองักฤษในหน้าที่ 59-60) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ การนบัคะแนนเสยีงและการประกาศผลคะแนน ซกง่สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ส าหรับแตล่ะวาระ โดยให้นบัหนกง่หุ้นเป็นหนกง่เสยีง 
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ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าถกงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระท่ีต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซก่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษ
อื่นๆ ซก่งต้องการคะแนนเสียงแตกตา่งจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซก่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เมื่อประธานแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบและวาระนัน้ๆ ยงัคงเปิด
อยู ่ 

การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชมุตามหนงัสอืมอบฉนัทะซกง่ผู้ ถือหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะท าการบันทกกคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้
ลว่งหน้า 
 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชมุ E-AGM ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่ก าลงัพิจารณา หรือวาระที่ยงัไม่ได้พิจารณาตามความเห็นของผู้ ถือหุ้นได้ที่หน้าจอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในตอนต้น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ลงคะแนน 
ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะท าการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” 
ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจกงจะประกาศผลการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุได้รับทราบตอ่ไป 
 ในแต่ละวาระการประชุม นายธัชชัย พานิช หัวหน้าส านักงานและทนายความ  จากส านักงานและที่ปรกกษา
กฎหมาย นกฎหมาย จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท  ในการนบัคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนน
เสยีง และการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 
 ประธานขอให้ที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ อ่านแต่ละ
วาระเป็นภาษาไทย 
วาระที่  1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  18 ประจ าปี 2562 เมื่ อวันที่  26 
กรกฎาคม 2562 

บริษัทได้สง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบัดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 1 หน้าที ่11-33 (ภาษาองักฤษหน้าที ่10-30) 
 รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2562 ซก่งจดัขกน้เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับการบนัทกก
และน าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วยงัได้เผยแพร่อยูบ่นเว็ปไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 8 
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ซกง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกกรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว และไม่มีผู้
ถือหุ้นทา่นใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วให้บริษัทได้รับทราบแตอ่ยา่งใด  โดยวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ 
จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง  
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม 2563 ได้รับการเสนอต่อที่
ประชมุให้ได้รับทราบ โดยในวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

โดยทีข้่อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ซกง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบ
การเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562-2563 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ทัง้นี ้รายงานประจ าปีนัน้ได้
แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
ซกง่เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัด้านลา่งนี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,190,738,079  หุ้น        คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน  6,143,420,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      99.2357  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน         47,317,100  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.7643  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงินปัน
ผล 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาวะตลาดที่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคเหล็กและความต้องการ
เหล็กโดยรวมในประเทศ จากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการบริโภคเหล็กส าเร็จรูป
ทัง้หมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้วมาอยู่ที่ 18.47 ล้านตนั ในปี 2562 โดยผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาว
ได้รับผลกระทบที่มากกว่าเนื่องจากต้องพก่งพิงอย่างมากจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ยอดการบริโภคผลิตภณัฑ์
เหลก็ทรงยาวอยูท่ี่ 6.97 ล้านตนั ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.3 

ช่วงหลายปีที่ผา่นมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเหล็ก ดงันัน้ 
ถกงแม้วา่ในช่วงเวลาที่ผนัผวนนี ้จะมีปริมาณการใช้เหล็กในประเทศที่ลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา สตีล (ประเทศ
ไทย) ก็ยงัคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถกงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม เช่น เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านทาน
แรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว เหล็กเส้นแรงดกงสงู และเหล็กตดัและดดัส าเร็จรูป เพิ่มขกน้ในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีก
สามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสินค้าทาทา ทิสคอน มากกว่าร้อยละ 40 เช่นกนั ในด้านเหล็กลวดคณุภาพสงู คาร์บอน
กลางและคาร์บอนสงู ก็มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ ในระหว่างปี 
บริษัทยงัได้พฒันาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพ่ือใช้ในรถไฟความเร็วสงูที่เช่ือมต่อระหว่างก รุงเทพมหานครกับชายแดนของ
ประเทศลาว ซกง่ท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวตอ่ไปในการพกง่พาตนเองและลดการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลงได้ 
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ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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 ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขกน้จากช่วงเปิดการประชุม จ านวน 2 

คน เป็นจ านวน 12,330,100 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 38 คน เป็นจ านวน 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5108 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 ประธานได้มอบหมายให้นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปีการเงิน 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลติ ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย  
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัตอ่ไปนี ้ ใ น ปี 
2562 การผลติเหลก็ของโลกเพิ่มขกน้ร้อยละ 3.4 ซกง่มีเฉพาะภมูิภาคเอเชียเท่านัน้ท่ีมีการเติบโต โดยประเทศจีนผลิตได้ 996 
ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 53 ของการผลิตทัง้โลก ในกลุม่ประเทศอาเซียนมีการผลิตเหล็กรวม 45 ล้านตนั โดยมีการผลิต
สงูสดุในประเทศเวียดนาม ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย  ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันคาดการณ์ว่าอาเซียนจะมีความ
ต้องการใช้เหล็กลดลงเหลือ 79 ล้านตนั และจะเพิ่มขกน้เป็น 83 ล้านตนั ในปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขกน้จากประเทศ
เวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้แจ้งเก่ียวกบัสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
ว่า สองผู้บริโภคเหล็กที่ใหญ่ที่สดุคือภาคการก่อสร้างและยานยนต์ โดยเป็นสดัสว่นของผลิตภณัฑ์เหล็กทรงแบนสงูกว่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว บริษัทซก่งเป็นผู้ ผลิตและส่งมอบสินค้าส่วนใหญ่ให้กบัภาคการก่อสร้าง หนก่งในความท้าทายที่
อตุสาหกรรมเหลก็ของประเทศไทยได้เผชิญมาอยา่งตอ่เนื่อง คือ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตที่ยงัต ่ามาก โดยค่าเฉลี่ยอตัรา
การใช้ก าลงัการผลติในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 36 เทียบกบัค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 75 ส าหรับ TSTH ในปี
การเงิน 2563 มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70.5 โดยในปี 2562 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยลดลงร้อย
ละ 4.5 และเพิม่ขกน้ร้อยละ 1.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 
 ในสภาวะทางธุรกิจดงักลา่ว บริษัทมีปริมาณการขายสงูกว่าปีที่ผ่านมาถกงแม้ว่าการบริโภคเหล็กในประเทศจะ
ลดลง อยา่งไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทลดลง เนื่องจากราคาขายสนิค้าลดลง ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินภาษีเงินได้ ค่า
เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) และก าไรก่อนภาษีเงินได้มีการปรับดีขกน้กว่าปีก่อน บริษัทยงัคงด าเนินการอย่าง
ตอ่เนื่องในการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ ดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส าคญัได้มีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุ  
 ด้วยความทุม่เทความพยายามและการท างานอย่างหนกัของพนกังานสง่ผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและได้รับ
รางวลัต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่น บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุประกาศนียบตัรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ประกาศนียบตัรจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน
รายช่ือหุ้นยัง่ยืน ประกาศนียบตัรภาคีลดโลกร้อน รางวลัรายงานความยัง่ยืน ประกาศนียบตัรคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 
รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายท่ีมีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM 
Continuous) รางวลัสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั รางวลัสถานประกอบการรวมพลงัสร้างความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสขุอยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Continuous) และรางวลัเหมืองแร่สเีขียว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ยงัได้กลา่วถกงมมุมองแนวโน้มทางธุรกิจส าหรับปีการเงินปัจจุบนัว่า ภาคการก่อสร้างอาจ
ได้รับผลกระทบจากการจบัจ่ายใช้สอยที่ลดลงอนัเนื่องมาจากความลา่ช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและความ
เช่ือมัน่ที่ลดลงของภาคเอกชน  โอกาสในการส่งออกอาจถูกจ ากัดในภาพของมาตรการปิดประเทศต่อเนื่องและประเด็น
ภายในประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม 2563 ได้รับการเสนอต่อที่
ประชมุให้ได้รับทราบ โดยในวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

โดยทีข้่อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2563 ซกง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบ
การเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562-2563 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ทัง้นี ้รายงานประจ าปีนัน้ได้
แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
ซกง่เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัด้านลา่งนี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,190,738,079  หุ้น        คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน  6,143,420,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      99.2357  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน         47,317,100  หุ้น คิดเป็นร้อยละ        0.7643  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงินปัน
ผล 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาวะตลาดที่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคเหล็กและความต้องการ
เหล็กโดยรวมในประเทศ จากข้อมูลของสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการบริโภคเหล็กส าเร็จรูป
ทัง้หมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้วมาอยู่ที่ 18.47 ล้านตนั ในปี 2562 โดยผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาว
ได้รับผลกระทบที่มากกว่าเนื่องจากต้องพก่งพิงอย่างมากจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ยอดการบริโภคผลิตภณัฑ์
เหลก็ทรงยาวอยูท่ี่ 6.97 ล้านตนั ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.3 

ช่วงหลายปีที่ผา่นมา บริษัทได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเหล็ก ดงันัน้ 
ถกงแม้วา่ในช่วงเวลาที่ผนัผวนนี ้จะมีปริมาณการใช้เหล็กในประเทศที่ลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา สตีล (ประเทศ
ไทย) ก็ยงัคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถกงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เหล็กเส้นเหนียวพิเศษต้านทาน
แรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว เหล็กเส้นแรงดกงสงู และเหล็กตดัและดดัส าเร็จรูป เพิ่มขกน้ในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีก
สามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสินค้าทาทา ทิสคอน มากกว่าร้อยละ 40 เช่นกนั ในด้านเหล็กลวดคณุภาพสงู คาร์บอน
กลางและคาร์บอนสงู ก็มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ ในระหว่างปี 
บริษัทยงัได้พฒันาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพื่อใช้ในรถไฟความเร็วสงูที่เช่ือมต่อระหว่างก รุงเทพมหานครกับชายแดนของ
ประเทศลาว ซกง่ท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวตอ่ไปในการพกง่พาตนเองและลดการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลงได้ 
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1) นายอลนั แคม กรรมการอิสระ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการบริษัท  
 กรรมการจดัการ 
3) นายราจีฟ มงักลั กรรมการบริษัท  
   กรรมการจดัการ   
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

ในกระบวนการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทีไ่ด้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้และมีความเห็นวา่นายอ
ลนั แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ และนายราจีฟ มังกัล เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความเหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกิจอื่นๆ ท่ีหลากหลาย และมีคณุสมบตัิอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะ
ผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซก่งได้
กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

คณะกรรมการจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 คน ได้แก่ นายอลนั แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ และนายราจีฟ มงักลั กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไปอีกวาระหนกง่ ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ  

โดยมีรายละเอียดประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนก่ง ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุล าดบัท่ี 3 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซก่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักล่าว  และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) ในการออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่
ทัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผใูดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
   

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 เป็นรายบคุคล และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป
อีกวาระหนก่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายอลัน แคม 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน     6,190,718,079  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9997  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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โดยทีข้่อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
และข้อ 46 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนก่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซก่งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่จะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐาน ะทางการเงิน 
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามสญัญาของบริษัท และสญัญา
เงินกู้อื่นๆ รวมถกงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยค านกงถกงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือ
หุ้ นเป็นหลักส าคัญ แต่ทัง้นี  ้จะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
นอกจากนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ. ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  

ในกรณีที่บริษัทยงัคงมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล"ทัง้นี ้ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงิน
รวมส าหรับปี 2562-2563 มีก าไรสทุธิจ านวน 47 ล้านบาท และขาดทนุสะสม (2,736) ล้านบาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2562-2563 
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.5 ล้านบาท ทนุส ารองตามกฏหมายนีเ้มื่อรวมกับ
จ านวนท่ีจัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจ านวนสะสมรวม 373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียน และ
หลงัจากพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจเหล็กในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562-2563 และการ
งดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติทีจ่ะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2562-2563 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้เป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 3.5 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปีการเงิน 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้  6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ             100 
เห็นด้วย  จ านวน  6,190,718,079 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 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ       

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนก่งในสามหรือ
ใกล้เคียงกบัหนกง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ได้แก่ 
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1) นายอลนั แคม กรรมการอิสระ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการบริษัท  
 กรรมการจดัการ 
3) นายราจีฟ มงักลั กรรมการบริษัท  
   กรรมการจดัการ   
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

ในกระบวนการสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ได้พิจารณากลัน่กรองตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทีไ่ด้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้และมีความเห็นวา่นายอ
ลนั แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ และนายราจีฟ มังกัล เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความเหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และธุรกิจอื่นๆ ท่ีหลากหลาย และมีคณุสมบตัิอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะ
ผู้น า วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกบัการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซก่งได้
กระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

คณะกรรมการจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 คน ได้แก่ นายอลนั แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ และนายราจีฟ มงักลั กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไปอีกวาระหนกง่ ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ  

โดยมีรายละเอียดประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนก่ง ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุล าดบัท่ี 3 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซก่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักล่าว  และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) ในการออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่
ทัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผใูดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบว่า ในวาระการประชุมนี ้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
   

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 ประจ าปี 2563 เป็นรายบคุคล และให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป
อีกวาระหนก่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายอลัน แคม 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ              100 
เห็นด้วย  จ านวน     6,190,718,079  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9997  
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด    รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี (ไม่
วา่จะติดตอ่กนัหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี
รายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562-2563 ตลอดจน
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 คณะกรรมการบริษัทจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้ดงันี ้

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

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปีการเงิน 2563-2564 ตัง้แต่วนัที่ 
1 เมษายน 2563 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและบริษัท ย่อย ส าหรับปีการเงิน 2563- 2564 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซก่งเป็นอตัราเดียวกับค่าสอบบญัชี 
ประจ าปีการเงิน 2562-2563 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562-2563 ตามที่ได้แสดงไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หน้าที่ 7 (ภาษาองักฤษหน้าที ่8) ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2563-2564 โดยในวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563-2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 10 จาก 17 

 2. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,718,079 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  

  3. นายราจีฟ มังกัล 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   100  
เห็นด้วย  จ านวน   6,190,718,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   99.9997 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.0000  

 

วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2563-2564 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตรา
ค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนักับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัย
ตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซกง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการ
เข้าร่วมประชมุ ตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ใน
อตัราไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
 ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดของข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หน้าที ่6 (ภาษาองักฤษหน้าที่ 7) ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระนี ้ซก่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563-2564 (1 
เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)  ซกง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชุม ตามท่ีได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ในอตัราไม่เกินกว่าอตัราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด    รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบตัิงานมาแล้ว 7 รอบปีบญัชี (ไม่
วา่จะติดตอ่กนัหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถหมนุเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี
รายอื่นในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนัได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562-2563 ตลอดจน
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 คณะกรรมการบริษัทจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้ดงันี ้

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

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปีการเงิน 2563-2564 ตัง้แต่วนัที่ 
1 เมษายน 2563 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทและบริษัท ย่อย ส าหรับปีการเงิน 2563- 2564 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซก่งเป็นอตัราเดียวกับค่าสอบบญัชี 
ประจ าปีการเงิน 2562-2563 

ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2562-2563 ตามที่ได้แสดงไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หน้าที่ 7 (ภาษาองักฤษหน้าที ่8) ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2563-2564 โดยในวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563-2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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 9 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นแตอ่ยา่งใด 

  ประธานจกงขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ตอบค าถามที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ค าถามมายงับริษัทผา่นเว็บไซต์
ของบริษัทในระหวา่งวนัท่ี 15 มิถนุายน – 15 กรกฎาคม 2563 ตอ่ไป 
 
  ค าถามชดุแรกจ านวน 7 ค าถาม ซกง่ได้รับมาจากผู้ ถือหุ้น นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้
ค าถามที่ 1  
สถานการณ์โควิดที่ผา่นมา อยากให้เลา่ถกงผลกระทบวิกฤตนีต้อ่ตวับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม วิธีการแก้ไขปัญหา และ
วิกฤตนีส้ง่ผลดี ผลเสยีอยา่งไรตอ่บริษัท และอตุสาหกรรมในอนาคตอนัใกล้นี ้

ค าตอบ   
อ้างอิงจากสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภาคการบริโภคเหล็กที่ส าคญัในปี 2562 ได้แก่ ภาคการก่อสร้าง
และยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 58 และ 22 ของปริมาณการขายเหล็กทัง้หมดในประเทศ ตามล าดับ การเติบโตของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ได้รับแรงกดดนัตัง้แต่ปีที่แล้ว โรคโควิด-19 ได้ซ า้เติมปัญหาให้รุนแรงขกน้อีก สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์วา่การผลติรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563 อาจมีปริมาณการผลิตที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 
เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ในภาคการก่อสร้างมีสถานการณ์ที่ดีกวา่มากเนื่องจากไมม่ีการลอ็คดาวน์ธุรกิจและมีการสนบัสนนุ
งบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดงันัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสร้างโดยรวมอาจจะยงัมองไมเ่ห็นถกงความต้องการทีล่ดลง 
ผลกระทบเชิงบวก: เนื่องจากการล็อคดาวน์ในหลายประเทศและการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทาน การจดัหาวตัถดุิบผ่าน
เส้นทางการน าเข้าจกงเป็นเร่ืองที่ยากล าบากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ลกูค้าต้องพก่งพาผู้ผลิตในท้องถ่ินมากขกน้เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจในซพัพลายสินค้า TSTH ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าที่ยงัคงเลือกใช้สินค้าของบริษัทอย่างมัน่คงจากการที่
บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้มากที่สดุในประเทศไทย บริษัทมีเครือข่ายที่กว้างขวางในการให้บริการ
ลกูค้าและให้การสนบัสนนุการใช้ผลติภณัฑ์ด้วย สิง่นีไ้ด้ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับระดบัปกติในช่วง 
4-5 เดือนที่ผา่นมา 
ผลกระทบเชิงลบมีความรู้สกกได้ในด้าน: ความต้องการใช้เหลก็ในอตุสาหกรรมยานยนต์ลดลง ความลา่ช้าของโครงการใหม่
จากภาคเอกชน เช่น โครงการมิกซ์ยสูที่รวมทัง้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยัและการพาณิชยกรรม หรือการสร้างอาคาร
ชดุคอนโดมิเนียมและการใช้จ่ายอย่างระมดัระวงัในช่องทางการค้าปลีก นอกจากนี ้ยงัมีการคกุคามจากการน าเข้าสินค้า
ราคาถกูจากประเทศที่ต้องเผชิญกบัความต้องการภายในประเทศที่ลดลงสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โควิด-19 

ค าถามที่ 2  
ราคากราไฟท์อิเลค็โทรดมีแนวโน้มอยา่งไรในปีนีแ้ละอนาคต สง่ผลดีหรือเสยีอยา่งไรบ้างกบับริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 12 จาก 17 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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  8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ            
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
29 เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

“29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนถึงวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนทีจ่ะตอ้งรกัษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท ซ่ึงตอ้งแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอืน่และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได้ 
 
การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ก าหนด การส่งหนงัสือนดัประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการประชุม สามารถกระท าผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได ้
โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัก าหนดเช่นเดียวกนั” 

 คณะกรรมการได้สังเกตุเห็นว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นฉบับภาษาไทยได้ระบุเฉพ าะการจัดประชุม
คณะกรรมการ โดยไมม่ีการระบถุกง “และ/หรือ การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย” ถกงแม้ว่าจะได้มีการระบไุว้ในช่ือวาระการ
ประชุมและมีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ตาม ดังนัน้ เพื่อให้ข้อความทัง้ในฉบับ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษสอดคล้องตรงกนั คณะกรรมการจกงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 ฉบบัภาษาไทย ซกง่ได้มีการทบทวนเลก็น้อย โดยแก้ไขเพิ่มเติมในวรรคที่ 2 เป็น
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
“การจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอาจก าหนดให้จดัการประชุม
ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบที่ก าหนด การส่งหนงัสือนดั
ประชมุ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชมุ สามารถกระท าผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการ
และระยะเวลาทีก่ฎหมายได้บญัญติัไวห้รือระเบียบว่าดว้ยการประชมุ” 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 ซก่งในวาระการประชุมนี ้
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ            
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดงันี ้
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 13 จาก 17 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   รวมจ านวนหุ้นได้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 6,190,738,079 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 9 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นแตอ่ยา่งใด 

  ประธานจกงขอให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ตอบค าถามที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ค าถามมายงับริษัทผา่นเว็บไซต์
ของบริษัทในระหวา่งวนัท่ี 15 มิถนุายน – 15 กรกฎาคม 2563 ตอ่ไป 
 
  ค าถามชดุแรกจ านวน 7 ค าถาม ซกง่ได้รับมาจากผู้ ถือหุ้น นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้
ค าถามที่ 1  
สถานการณ์โควิดที่ผา่นมา อยากให้เลา่ถกงผลกระทบวิกฤตนีต้อ่ตวับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม วิธีการแก้ไขปัญหา และ
วิกฤตนีส้ง่ผลดี ผลเสยีอยา่งไรตอ่บริษัท และอตุสาหกรรมในอนาคตอนัใกล้นี ้

ค าตอบ   
อ้างอิงจากสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภาคการบริโภคเหล็กที่ส าคญัในปี 2562 ได้แก่ ภาคการก่อสร้าง
และยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 58 และ 22 ของปริมาณการขายเหล็กทัง้หมดในประเทศ ตามล าดับ การเติบโตของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ได้รับแรงกดดนัตัง้แต่ปีที่แล้ว โรคโควิด-19 ได้ซ า้เติมปัญหาให้รุนแรงขกน้อีก สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์วา่การผลติรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563 อาจมีปริมาณการผลิตที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 
เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ในภาคการก่อสร้างมีสถานการณ์ที่ดีกวา่มากเนื่องจากไมม่ีการลอ็คดาวน์ธุรกิจและมีการสนบัสนนุ
งบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดงันัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสร้างโดยรวมอาจจะยงัมองไมเ่ห็นถกงความต้องการทีล่ดลง 
ผลกระทบเชิงบวก: เนื่องจากการล็อคดาวน์ในหลายประเทศและการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทาน การจดัหาวตัถดุิบผ่าน
เส้นทางการน าเข้าจกงเป็นเร่ืองที่ยากล าบากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ลกูค้าต้องพก่งพาผู้ผลิตในท้องถ่ินมากขกน้เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจในซพัพลายสินค้า TSTH ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าที่ยงัคงเลือกใช้สินค้าของบริษัทอย่างมัน่คงจากการที่
บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้มากที่สดุในประเทศไทย บริษัทมีเครือข่ายที่กว้างขวางในการให้บริการ
ลกูค้าและให้การสนบัสนนุการใช้ผลติภณัฑ์ด้วย สิง่นีไ้ด้ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับระดบัปกติในช่วง 
4-5 เดือนที่ผา่นมา 
ผลกระทบเชิงลบมีความรู้สกกได้ในด้าน: ความต้องการใช้เหลก็ในอตุสาหกรรมยานยนต์ลดลง ความลา่ช้าของโครงการใหม่
จากภาคเอกชน เช่น โครงการมิกซ์ยสูที่รวมทัง้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยูอ่าศยัและการพาณิชยกรรม หรือการสร้างอาคาร
ชดุคอนโดมิเนียมและการใช้จ่ายอย่างระมดัระวงัในช่องทางการค้าปลีก นอกจากนี ้ยงัมีการคกุคามจากการน าเข้าสินค้า
ราคาถกูจากประเทศที่ต้องเผชิญกบัความต้องการภายในประเทศที่ลดลงสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โควิด-19 

ค าถามที่ 2  
ราคากราไฟท์อิเลค็โทรดมีแนวโน้มอยา่งไรในปีนีแ้ละอนาคต สง่ผลดีหรือเสยีอยา่งไรบ้างกบับริษัท 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 15 จาก 17 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงด าเนินการหาพนัธมิตรที่สามารถเพิ่มมลูค่าให้กบัธุรกิจในมมุมองระยะยาว แต่เนื่องจากยงัคงมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ กระบวนการในการควบรวมกิจการโดยทัว่ไปต่างชะลอลงทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยงัคง
ด าเนินการปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนัในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

ค าถามที่ 6 
ปีนีจ้ะมีการลงทนุใหม่ๆ  เพิ่มมากน้อยแคไ่หน และตัง้งบประมาณในการลงทนุประมาณเทา่ไหร่ 

ค าตอบ 
แผนในปีนีไ้ด้วางการลงทนุระหวา่ง 200-300 ล้านบาท เพื่อยกระดบัประสทิธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน สถานะเงินสด
และวงเงินสนิเช่ือที่มีกบัธนาคารยงัอยูใ่นสถานะท่ีดี ในกรณีที่มีโครงการท่ีดีอื่นใด บริษัทก็จะด าเนินการลงทนุตอ่ไป 

ค าถามที่ 7 
การแข่งขนัของคู่แข่งจากประเทศจีน มาเลเซีย และเพื่อนบ้านอื่นๆ รุนแรงมากขกน้หรือไม่ อย่างไร เรามีวิธีรับมือกบัปัญหา
เหลา่นีอ้ยา่งไรได้บ้าง  
ค าตอบ 
ก าลงัการผลติเหลก็ที่มีนยัส าคญัใหม่ๆ มีเพิ่มขกน้ในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซก่งเข้าสู่
ระดบัการผลิตในขณะที่ภมูิภาคก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในด้านความต้องการเหล็กที่กระหน ่าซ า้สืบเนื่องจากการแพร่
ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ดงันัน้ ปริมาณเหล็กเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กลวดจากประเทศ
เหลา่นีก้ าลงัทุม่เข้ามาในประเทศไทย ในขณะเดียวกนั การน าเข้าจากประเทศจีนกลบัลดลงเนื่องจากอปุสงค์ภายในประเทศ
จีนท่ีดีขกน้ 
บริษัทได้ด าเนินการในเร่ืองนีก้บักระทรวงพาณิชย์ โดยผา่นสมาคมอตุสาหกรรมเหลก็ ภาครัฐได้ขอข้อมลูโดยเฉพาะเก่ียวกบั
เร่ืองนี ้ซก่งก าลงัอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจะเสนอได้ในเร็วๆ นี ้ รวมถกงได้มีการท างานคู่ขนานกันไปพร้อมกนัในการ
ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้ TSTH ยงัคงเป็นทางเลอืกแรกส าหรับลกูค้า 
 
ค าถามจ านวน 3 ค าถาม ทีไ่ด้รับจากผู้ ถือหุ้น นายนทัธิ สรุเมธากลุ มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้ 

ค าถามที่ 1 
ขอสอบถามความคืบหน้าเร่ืองการขายกิจการของบริษัทแม ่
ค าตอบ 
ค าถามนีไ้ด้มีการตอบไปแล้ว  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาพนัธมิตรที่จะสามารถเพิ่มมลูค่าให้กบั
ธุรกิจจากมมุมองในระยะยาว ในขณะเดียวกนั บริษัทก็ยงัคงด าเนินการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัในด้านต่างๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง 

ค าถามที่ 2 
แนวโน้มการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหลงัเกิดโควิด สง่ผลกระทบต่อลกูค้า หรือ supply chain ของบริษัทอย่างไรบ้าง 
และจะมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 
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ค าตอบ  
ราคาแทง่ถ่านกราไฟท์อิเลค็โทรดสงูขกน้อยา่งมากในช่วงปี 2560-2561 ซก่งต่อมาได้มีการเพิ่มก าลงัการผลิตใหม่เป็นจ านวน
มากในประเทศจีน จกงได้ช่วยปรับสมดลุของอปุสงค์และอปุทานของแทง่ถ่านกราไฟท์อิเลค็โทรด TSTH ได้ใช้โมเดลภาพรวม
ของคุณค่าในการใช้งานที่ไม่ได้พิจารณาแต่เพียงด้านราคาอย่างเดียว  (Value in Use) ในการจัดหาแท่งถ่านกราไฟท์
อิเล็คโทรดเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ซก่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและบางส่วนมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินเดีย จกงได้ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทนุแปรสภาพของการผลิตเหล็กแท่งได้เกือบ 600-700 บาทต่อตนั บริษัทยงัคง
พฒันาหาแหลง่ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อที่จะลดต้นทนุและลดการหยดุชะงกังนัของอปุทานให้มีปัญหาน้อยที่สดุอีกด้วย 

ค าถามที่ 3 
ภาวะการแขง่ขนัอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทยในปีนีท้ี่บริษัทเผชิญอยู ่มีแนวโน้มดีขกน้หรือไมเ่มื่อเทียบกบัปีที่ผา่นๆ มา 
ค าตอบ 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติเฉลีย่ของผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาวในประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 40 ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจะ
เห็นวา่มีปัญหาเชิงโครงสร้างในอตุสาหกรรมนี ้จากตรงนี ้TSTH ได้ด าเนินการผลติทีอ่ตัราการใช้ก าลงัการผลิตมากกว่าร้อย
ละ 70 เนื่องจากบริษัทมีสนิค้าคณุภาพท่ีดีกวา่ มีบริการและมีผลิตภณัฑ์ใหม่และผลิตภณัฑ์เฉพาะเจาะจงส าหรับลกูค้าแต่
ละรายที่ดีกวา่ เราคาดว่าบริษัทขนาดที่เล็กกว่าจะต้องเผชิญกบัความเสี่ยงที่มากกว่าจากสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบนั 
ซกง่ TSTH มีโครงสร้างต้นทนุท่ีดี ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการใช้สนิค้าของบริษัทอยา่งมัน่คง และมีความสมัพนัธ์ที่ดี
กบัภาคการธนาคาร ดงันัน้ เราจกงเช่ือวา่ TSTH จะยืนได้แข็งแกร่งมากกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ของเราในอนาคต 
ค าถามที่ 4 
เราวางเป้าหมายการเติบโตของปีนีใ้นแง่ยอดขายและอตัราการท าก าไรของบริษัทเท่าไหร่บ้าง และมีกลยทุธ์หลกัอย่างไร
เพื่อให้ได้มาซกง่การบรรลเุปา้หมายที่ตัง้ใจไว้ 
ค าตอบ 
จากมมุมองของการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทยได้คาดการณ์
ว่าความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 6-8 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะเดียวกัน
สถานการณ์แย่มากกว่าในภูมิภาคของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอินเดียซก่งบริษัทได้ท าการส่งออกเป็นประจ า ใน
สถานการณ์เช่นนี ้สิง่ส าคญัอนัดบัแรกของเรา ก็คือ การบรรลปุริมาณการขายอยา่งน้อยให้เทา่กบัปีที่ผา่นมา ซกง่จะท าให้เรา
ได้เพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดในประเทศ เรามคีวามสามารถในการผลติที่มากกวา่ ดงันัน้ หากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีขกน้ 
บริษัทก็จะพยายามท าให้ดยีิ่งขกน้ไปอีก เพื่อให้บรรลคุวามส าเร็จดงักลา่วนี ้บริษัทได้ด าเนินการในหลายๆ ด้าน ซกง่รวมถกงการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เช่นที่เราได้ท าส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-จีน ที่เช่ือมต่อกรุงเทพมหานครกับชายแดน
ประเทศลาว การขยายช่องทางการค้าปลีกของเราไปยงัทุกจังหวดัและทุกอ าเภอของประเทศไทย การปรับปรุงคุณภาพ
เหลก็ลวดคาร์บอนสงู และการปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนัด้านต้นทนุของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้น าหน้าเหนือ
คู่แข่งขนั ในด้านการด าเนินงานผ่านสมาคมอตุสาหกรรม บริษัทก าลงัท างานร่วมกบัภาครัฐในสง่เสริมการใช้สินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศในโครงการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานตา่งๆ และการปอ้งกนัการทุม่ตลาดเหลก็จากประเทศอื่นๆ ด้วย 

ค าถามที่ 5 
อยากให้เลา่ถกงดีลท่ีต้องระงบัไปของ HBIS และความตัง้ใจตอ่จากนีข้องทางผู้ ถือหุ้นใหญ่ เพื่อสร้างความชดัเจนต่อผู้ ถือหุ้น
ปัจจบุนั และตอนนีม้ีโอกาสที่จะเกิดดีลใหมม่ากน้อยแคไ่หน และ ณ เวลานี ้มีความคืบหน้าอยา่งไรบ้าง  

ค าตอบ  
ข้อตกลงที่สรุปในขัน้สดุท้ายกับ HBIS ได้ถกูยกเลิกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องจาก HBIS ไม่สามารถด าเนินการ
เพื่อให้ได้มาซกง่การอนมุตัิจากรัฐบาลจีน 
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ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงด าเนินการหาพนัธมิตรที่สามารถเพิ่มมลูค่าให้กบัธุรกิจในมมุมองระยะยาว แต่เนื่องจากยงัคงมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ กระบวนการในการควบรวมกิจการโดยทัว่ไปต่างชะลอลงทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยงัคง
ด าเนินการปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนัในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 

ค าถามที่ 6 
ปีนีจ้ะมีการลงทนุใหม่ๆ  เพิ่มมากน้อยแคไ่หน และตัง้งบประมาณในการลงทนุประมาณเทา่ไหร่ 

ค าตอบ 
แผนในปีนีไ้ด้วางการลงทนุระหวา่ง 200-300 ล้านบาท เพื่อยกระดบัประสทิธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน สถานะเงินสด
และวงเงินสนิเช่ือที่มีกบัธนาคารยงัอยูใ่นสถานะท่ีดี ในกรณีที่มีโครงการท่ีดีอื่นใด บริษัทก็จะด าเนินการลงทนุตอ่ไป 

ค าถามที่ 7 
การแข่งขนัของคู่แข่งจากประเทศจีน มาเลเซีย และเพื่อนบ้านอื่นๆ รุนแรงมากขกน้หรือไม่ อย่างไร เรามีวิธีรับมือกบัปัญหา
เหลา่นีอ้ยา่งไรได้บ้าง  
ค าตอบ 
ก าลงัการผลติเหลก็ที่มีนยัส าคญัใหม่ๆ มีเพิ่มขกน้ในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซก่งเข้าสู่
ระดบัการผลิตในขณะที่ภมูิภาคก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในด้านความต้องการเหล็กที่กระหน ่าซ า้สืบเนื่องจากการแพร่
ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 ดงันัน้ ปริมาณเหล็กเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กลวดจากประเทศ
เหลา่นีก้ าลงัทุม่เข้ามาในประเทศไทย ในขณะเดียวกนั การน าเข้าจากประเทศจีนกลบัลดลงเนื่องจากอปุสงค์ภายในประเทศ
จีนท่ีดีขกน้ 
บริษัทได้ด าเนินการในเร่ืองนีก้บักระทรวงพาณิชย์ โดยผา่นสมาคมอตุสาหกรรมเหลก็ ภาครัฐได้ขอข้อมลูโดยเฉพาะเก่ียวกบั
เร่ืองนี ้ซก่งก าลงัอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจะเสนอได้ในเร็วๆ นี ้ รวมถกงได้มีการท างานคู่ขนานกันไปพร้อมกนัในการ
ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้ TSTH ยงัคงเป็นทางเลอืกแรกส าหรับลกูค้า 
 
ค าถามจ านวน 3 ค าถาม ทีไ่ด้รับจากผู้ ถือหุ้น นายนทัธิ สรุเมธากลุ มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้ 

ค าถามที่ 1 
ขอสอบถามความคืบหน้าเร่ืองการขายกิจการของบริษัทแม ่
ค าตอบ 
ค าถามนีไ้ด้มีการตอบไปแล้ว  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาพนัธมิตรที่จะสามารถเพิ่มมลูค่าให้กบั
ธุรกิจจากมมุมองในระยะยาว ในขณะเดียวกนั บริษัทก็ยงัคงด าเนินการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัในด้านต่างๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง 

ค าถามที่ 2 
แนวโน้มการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหลงัเกิดโควิด สง่ผลกระทบต่อลกูค้า หรือ supply chain ของบริษัทอย่างไรบ้าง 
และจะมีวิธีแก้ไขอยา่งไร 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 17 จาก 17 

ค าตอบ 
บริษัทมุง่หวงัที่จะเป็นทางเลอืกแรกของลกูค้า สามารถท าก าไรได้ อยูไ่ด้ด้วยตนเองอยา่งยัง่ยนื และได้รับการกลา่วถกงวา่เป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นทางเลือกในการเข้าร่วมท างานด้วย เพื่อให้บรรลเุป้าหมายนี ้
จ าเป็นที่จะต้องมีการท างานเพื่อยกระดบัการเข้าถกงเหลก็เส้นทาทา ทิสคอนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
ลงทนุเพื่อยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์โดยเฉพาะในสินค้าเหล็กลวด การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อไป และเพิ่มพนู
ระดบัของทกัษะในการท างานของพนกังาน ความพยายามในการที่จะเพิ่มอตัราการใช้ก าลงัการผลติให้เกินกว่าร้อยละ 70-
75 บริษัทเช่ือมัน่วา่การด าเนินการในสิง่เหลา่นีจ้ะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมด ซกง่รวมถกงผู้ ถือหุ้นทกุทา่นด้วย 
 
 หลงัจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้  38 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5108 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 
หุ้น 

 ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ค าถามมาลว่งหน้า และบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และกลา่วเพิ่มเติมวา่ การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกที่ TSTH ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ฐานะตวัแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)หากมีสิ่งใดที่ไม่ราบร่ืนเกิดขกน้เมื่อ
เทียบกบัการประชุมปกติที่บริษัทเคยจัดมา บริษัทต้องขออภยัมา ณ ที่นี ้  และต้องขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณา
เสยีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดีในครัง้นี ้และขอปิดประชมุ  

 

  

 
ปิดประชมุเวลา 10:50 น.  

 

 
(นายปิยชุ กปุต้า) 
ประธานท่ีประชมุ 

  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 16 จาก 17 

ค าตอบ 
ค าถามนีไ้ด้มีการตอบไปแล้ว สถานการณ์ในภาคการก่อสร้างดีกว่าภาคอื่นเนื่องจากไม่มีการล็อคดาวน์ธุรกิจและมีการ
สนบัสนนุงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดงันัน้ ในปี 2563 ภาคการก่อสร้างโดยรวมอาจมองไมเ่ห็นถกงความต้องการเหล็ก
ทีล่ดลง TSTH ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าที่ยงัคงเลอืกใช้สนิค้าของบริษัทอย่างมัน่คงจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กที่
นา่เช่ือถือและไว้วางใจได้มากที่สดุในประเทศไทย สิง่นีไ้ด้ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกบัระดบัปกติในชว่ง 
4-5 เดือนที่ผา่นมา 

ค าถามที่ 3 
กรณีที่บริษัทยงัไมข่ายกิจการ บริษัทมีแผนลงทนุในอนาคตอยา่งไร และมีงบลงทนุเทา่ไหร่ 

ค าตอบ 
ค าถามนีไ้ด้มีการตอบไปแล้วข้างต้น ในปีนี ้TSTH มีแผนท่ีจะลงทนุประมาณ 200-300 ล้านบาท เพื่อยกระดบัประสทิธิภาพ
การด าเนินงานของโรงงาน 

ค าถามจ านวน 3 ค าถาม ที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้น นายเธียรชยั ลอืชยัประสทิธ์ิ มีค าตอบดงัตอ่ไปนี ้
ค าถามที่ 1 
จากสถานการณ์ทางการเงินของ TSTH ในวนันี ้มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งไร 
ค าตอบ 
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บญัญตัิวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า บริษัทของท่านเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) ที่ด าเนินงานโดย 3 บริษัทย่อย ดงันัน้ ผลประกอบการของบริษัท จกงถกูน ามารวมกนั เป็น
เหตใุห้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากฐานะการเงินรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลหลงัจากพิจารณาผล
การด าเนินงานของบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัทแล้ว และไม่มีการรายงานผลขาดทนุสะสมตามเกณฑ์ของงบการเงินรวม 
บริษัทของท่านแสดงให้เห็นถกงการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในทางที่ดีขกน้อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการช าระคืนหนีส้ินภายนอกทัง้หมดแล้ว ปัจจุบนับริษัทมีงบดลุที่แข็งแกร่งมาก หนีส้ิน
ระยะยาวเป็นศนูย์ อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมจากอดีตอยูท่ี่งบการเงินรวม คณะกรรมการจกงขอถือโอกาสนี ้
ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้ให้ความเข้าใจและให้ความอดทนในเร่ืองดงักลา่วนี ้

ค าถามที่ 2 
TSTH ยงัมองหาผู้ ร่วมลงทนุรายใหมห่รือไม่ 
ค าตอบ 
ค าถามนีไ้ด้รับการตอบเรียบร้อยแล้ว 

ค าถามที่ 3 
TSTH จะเป็นอยา่งไรในอีก 2-5 ปีข้างหน้า 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 17 จาก 17 

ค าตอบ 
บริษัทมุง่หวงัที่จะเป็นทางเลอืกแรกของลกูค้า สามารถท าก าไรได้ อยูไ่ด้ด้วยตนเองอยา่งยัง่ยนื และได้รับการกลา่วถกงวา่เป็น
บรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นทางเลือกในการเข้าร่วมท างานด้วย เพื่อให้บรรลเุป้าหมายนี ้
จ าเป็นที่จะต้องมีการท างานเพื่อยกระดบัการเข้าถกงเหลก็เส้นทาทา ทิสคอนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
ลงทนุเพื่อยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์โดยเฉพาะในสินค้าเหล็กลวด การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อไป และเพิ่มพนู
ระดบัของทกัษะในการท างานของพนกังาน ความพยายามในการที่จะเพิ่มอตัราการใช้ก าลงัการผลติให้เกินกว่าร้อยละ 70-
75 บริษัทเช่ือมัน่วา่การด าเนินการในสิง่เหลา่นีจ้ะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หมด ซกง่รวมถกงผู้ ถือหุ้นทกุทา่นด้วย 
 
 หลงัจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจ านวนผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้  38 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5108 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 
หุ้น 

 ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สง่ค าถามมาลว่งหน้า และบริษัทได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และกลา่วเพิ่มเติมวา่ การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกที่ TSTH ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ฐานะตวัแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)หากมีสิ่งใดที่ไม่ราบร่ืนเกิดขกน้เมื่อ
เทียบกบัการประชุมปกติที่บริษัทเคยจัดมา บริษัทต้องขออภยัมา ณ ที่นี ้  และต้องขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณา
เสยีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดีในครัง้นี ้และขอปิดประชมุ  

 

  

 
ปิดประชมุเวลา 10:50 น.  

 

 
(นายปิยชุ กปุต้า) 
ประธานท่ีประชมุ 
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 

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

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล  มีคุณธรรม  ประวัติการท างานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ 

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

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสดัส่วนท่ีมีนยัส าคญัใน
กิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้ จัดการใหญ่  จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา และผลการประเมินศกัยภาพประกอบด้วย 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 

 

 
 

 
1. นายปิยชุ กปุตา้ 

 
ต าแหนง่  ประธานคณะกรรมการ 

 ประธานคณะจัดการ 
 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

อาย ุ 52 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

McGill University, Montreal, Canada 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิม) 

Engineering College, Kota, Rajasthan  
 Chevening Scholar, Leeds University, UK 
 Advanced Management Program, CEDEP, France 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2562 – ปัจจบุนั  
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่– 
การตลาดและการขาย 

NatSteel Holdings Pte Limited 
 
Mjunction Services Limited 
 
Indian Steel & Wire Products 
Limited 
 
Tata Steel Downstream 
Processing Limited 
 
Tata Steel Limited 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท 

 
การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  และ
สรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการบริษัท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดงันี ้ 
1. เป็นผู้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท 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 3
 

ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 

 

 
 

 
1. นายปิยชุ กปุตา้ 

 
ต าแหนง่  ประธานคณะกรรมการ 

 ประธานคณะจัดการ 
 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

อาย ุ 52 
สญัชาต ิ อนิเดยี 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

McGill University, Montreal, Canada 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิม) 

Engineering College, Kota, Rajasthan  
 Chevening Scholar, Leeds University, UK 
 Advanced Management Program, CEDEP, France 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไมม่ ี-  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2562 – ปัจจบุนั  
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่– 
การตลาดและการขาย 

NatSteel Holdings Pte Limited 
 
Mjunction Services Limited 
 
Indian Steel & Wire Products 
Limited 
 
Tata Steel Downstream 
Processing Limited 
 
Tata Steel Limited 

กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 
 
กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 
 
กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 
2. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร ์

 
ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการพันธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยนื 

อาย ุ   64 
สญัชาต ิ   ไทย 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท กฎหมายระหวา่งประเทศ (ธรุกจิ) 

 New York University, School of Law, USA 
 ปรญิญาโท กฎหมายเปรยีบเทยีบ  

 University of  Miami, School of Law, USA 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิม) 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 Corporate Secretary (CSP 4/2003) 
 Director Certification Program (DCP 33/2003) 
 Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
 Monitoring the IA function (MIA 7/2007) 
 Monitoring Quality of Financial Report (MFR 6/2008) 
 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 
 Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008) 
 Role of Chairman Program (RCP 20/2008) 
 Director Certification Program Refresher Course  
 Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008) 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
 Chartered Director class (CDC 7/2013) 
 Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 18/2013) 
 How to measure the success of Corporate strategy (HMS 2/2013) 
 Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) 
 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ 
ปี ต าแหนง่ บรษิทั 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 

 
หอการคา้ไทย 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 หอการคา้ไทย 

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2558 – 2562 
 
2554 – 2562 
 
2555 – 2556 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  

Indian Steel & Wire Products Limited 
 
TM International Logistics Limited  
 
Tata Steel (Thailand) Plc. 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2563-2564 2562-2563 2561-2562 

6/6 6/6 5/5 

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

 
10 ปี (23 ตลุาคม 2554 – 22 กรกฎาคม 2564) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ค ดี อ า ญ า แ ล ะ ค า

พิพากษาซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับการประพฤติผิดใน
การจัดการทรัพยส์นิและ
สนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เกี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
กั บผลประโยชน์ ของ
บรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 
2. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร ์

 
ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการพันธกจิเพือ่สงัคมและความย่ังยนื 

อาย ุ   64 
สญัชาต ิ   ไทย 
การศกึษา / การฝึกอบรม  ปรญิญาโท กฎหมายระหวา่งประเทศ (ธรุกจิ) 

 New York University, School of Law, USA 
 ปรญิญาโท กฎหมายเปรยีบเทยีบ  

 University of  Miami, School of Law, USA 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิม) 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

 Corporate Secretary (CSP 4/2003) 
 Director Certification Program (DCP 33/2003) 
 Audit Committee Program (ACP 13/2006) 
 Monitoring the IA function (MIA 7/2007) 
 Monitoring Quality of Financial Report (MFR 6/2008) 
 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 
 Role of the Compensation Committee Program (RCC 6/2008) 
 Role of Chairman Program (RCP 20/2008) 
 Director Certification Program Refresher Course  
 Successful Formulation and Execution Strategy (SFE 1/2008) 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) 
 Chartered Director class (CDC 7/2013) 
 Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 18/2013) 
 How to measure the success of Corporate strategy (HMS 2/2013) 
 Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) 
 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ 
ปี ต าแหนง่ บรษิทั 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 

 
หอการคา้ไทย 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
 สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 หอการคา้ไทย 

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2558 – 2562 
 
2554 – 2562 
 
2555 – 2556 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  

Indian Steel & Wire Products Limited 
 
TM International Logistics Limited  
 
Tata Steel (Thailand) Plc. 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2563-2564 2562-2563 2561-2562 

6/6 6/6 5/5 

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

 
10 ปี (23 ตลุาคม 2554 – 22 กรกฎาคม 2564) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ค ดี อ า ญ า แ ล ะ ค า

พิพากษาซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับการประพฤติผิดใน
การจัดการทรัพยส์นิและ
สนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เกี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
กั บผลประโยชน์ ของ
บรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธิท์อง 
 

ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา  

และพจิารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 49 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา  ปรญิญาโท การเงนิและการลงทนุ 

 George Washington University, Washington DC, USA 
 ปรญิญาตร ีการเงนิและการธนาคาร  

 (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 265/2018) 
 Strategic Board Master Program (SBM 6/2019) 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
มถินุายน 2564 – 
ปัจจุบนั 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นทรัพยากร
บคุคล 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2549 – 2552 
 
 

กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

บรษัิท สรุพลฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2563-2564 2562-2563 2561-2562 

6/6 6/6 5/5 

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

 
8 ปี (28 มนีาคม 2556 – 22 กรกฎาคม 2564) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ค ดี อ า ญ า แ ล ะ ค า

พิพากษาซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับการประพฤติผิดใน
การจัดการทรัพยส์นิและ
สนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เกี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
กั บผลประโยชน์ ของ
บรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

- ไมม่ ี- 
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ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธิท์อง 
 

ต าแหนง่  กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา  

และพจิารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 49 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา  ปรญิญาโท การเงนิและการลงทนุ 

 George Washington University, Washington DC, USA 
 ปรญิญาตร ีการเงนิและการธนาคาร  

 (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP 265/2018) 
 Strategic Board Master Program (SBM 6/2019) 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัอืน่ ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
มถินุายน 2564 – 
ปัจจุบนั 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นทรัพยากร
บคุคล 

บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) 

 กจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 
- ไมม่ ี- 

 กจิการทีแ่ขง่ขนั/ เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั 
- ไมม่ ี- 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุ้น 

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 20  
 

วนัพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 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 ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค)  การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 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 

 
ประวตัขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 
 

 
 

 

 
หมายเหต ุ    (1) จ านวนการถอืหุน้รวมคูส่มรสและบตุรดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ 
 

ปี ต าแหนง่ บรษิทั 
2562 – 
พฤษภาคม 2563 
 
 
2560 – 
พฤษภาคม 2563 
 
2562 – 2563 
 
 
2561 – 2563 
 
2558 – 2560 

สมาชกิคณะเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ – 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่งานบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 
 
รองประธานอาวโุส (การบรหิารบคุลากร
และประสทิธภิาพองคก์ร) 
 
กรรมการ   
 
 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการเจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 
และกรรมการผูม้อี านาจของ บรษัิท ยนูลิี
เวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด 

บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษัิท สยาม ซติี ้ซเีมนต ์(ลงักา) 
จ ากัด 
 
บรษัิท นครหลวงคอนกรตี จ ากัด 
 
บรษัิท ยนูลิเีวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

จ านวนการถอืหุน้(1) 
(ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2564) 
 

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) บรษิทัในเครอื 

– ไมม่ ี– – ไมม่ ี– 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม / จ านวนคร ัง้ที่
จดัการประชุม  
 

คณะกรรมการ 

2563-2564 2562-2563 2561-2562 

6/6 6/6 5/5 

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

 
3 ปี (20 มนีาคม 2561 – 22 กรกฎาคม 2564) 

ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 ค ดี อ า ญ า แ ล ะ ค า

พิพากษาซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กับการประพฤติผิดใน
การจัดการทรัพยส์นิและ
สนิทรัพย ์

 ร า ย ก า ร เกี่ ย ว โ ย ง ที่
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
กั บผลประโยชน์ ของ
บรษัิทในปีทีผ่า่นมา 

 
 
 
 

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

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 20  
 

วนัพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 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 4
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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 ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอน ซึง่กิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การตกลง แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

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

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

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

(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 ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(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 าไรขาดทนุกนั 

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

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

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

(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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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน  
การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ  

และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20  
วนัพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 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                
ท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี กรรมการอิสระ 2 คน คือ           
นายหัตถศักดิ์   ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับวาระที่ 5 
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข.  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 

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

 
  หมวดท่ี 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

 ข้อ 43  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 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 20  
วนัพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 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                
ท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี กรรมการอิสระ 2 คน คือ           
นายหัตถศักดิ์   ณ ป้อมเพ็ชร์ และ นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับวาระที่ 5 
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีง และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะ
เพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข.  ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะดงักลา่วส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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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
ทนัทีก่อนวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  
 

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 ใบขบัขี่ 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 าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

(3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 3.1.1 
 

ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วให้แก่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ภายใน
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  
ทัง้นี ้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 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 5 – 19 กรกฎาคม 2564 ทัง้นี ้ขอให้ท่านกรุณาปฏิบตัิตามคู่มือในระบบ
ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

หรือ 

 2.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากบัค าชีแ้จงเหลา่นี ้โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านได้กรอก อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อยา่งชดัเจนเพื่อใช้ส าหรับการลงทะเบียน 
พร้อมแนบเอกสารแสดงตนส าหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบมุาที่บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 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
ทนัทีก่อนวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  
 

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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 การออกเสียงลงคะแนน 

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงคะแนน 

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

ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
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 ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราว 
ก็ได้  

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

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานหรือผู้ซึง่ประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อ
ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบจนกวา่จะมีการเร่ิมวาระ
ใหม ่เมื่อการประชมุในแตล่ะวาระสิน้สดุลงผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได้  
(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 

3.2 นิติบุคคล 
3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(1) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 
3.1.1 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรับรองส า เนาถูกต้องโดย   
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 ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 
และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราว 
ก็ได้  

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

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานหรือผู้ซึง่ประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อ
ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบจนกวา่จะมีการเร่ิมวาระ
ใหม ่เมื่อการประชมุในแตล่ะวาระสิน้สดุลงผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได้  
(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 ุ   64    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   64    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   49    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 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 

 

 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  

 

  

 
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 ุ   64    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   64    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   49    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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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 ุ   64    ปี 
หรือ     (3) นำยหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   64    ปี  
หรือ  (4) นำงสำวอนตุตรำ  พำนโพธ์ิทอง กรรมกำรอิสระ                      อำย ุ   49   ปี 

  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 

ในวันพฤหสับดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 (โปรดกำเคร่ืองหมำยและระบใุห้ชดัเจน) 

 วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                           (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                      เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 

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

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง   

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงนิปันผล 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
  

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 

 

  

 
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 ุ   64    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   64    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   49    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

1.  นายปิยุช กุปต้า  

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
2.  นายหตัถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์   

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
3.  นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง 

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2564-2565  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564                               

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564-2565 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
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วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
     กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ  

   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
 กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

1.  นายปิยุช กุปต้า  

       เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
2.  นายหตัถศักดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์   

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 
3.  นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง 

    เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2564-2565  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

  เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564                               

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564-2565 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

               เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย      งดออกเสียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
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 ุ   64    ปี 
หรือ  (3) นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ                      อาย ุ   64    ปี 
หรือ   (4) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ                      อาย ุ   49    ปี 

    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 

หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ในวนัพฤหสับดี
ที่ 22 กรกฎำคม 2564 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 20 ของบริษัท ในวนัพฤหสับดีที่ 
22 กรกฎาคม 2564 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 ภายในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
• ทางอีเมล: cso@tatasteelthailand.com  หรือ 
• ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: ส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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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 20 ของบริษัท ในวนัพฤหสับดีที่ 
22 กรกฎาคม 2564 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 ภายในวันที่ 12 กรกฎำคม 2564 ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
• ทางอีเมล: cso@tatasteelthailand.com  หรือ 
• ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: ส านกัเลขานกุารบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900     

 
 

แบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอรับรายงานประจ าปี 2563-2564 เป็นรปูเล่ม 
 
 
 
เรียน  ผู้ถอืหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

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

ผู้ ถือหุ้ นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2563-2564 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงใน
แบบฟอร์มนีใ้ห้ชดัเจน และสง่มายงับริษัท ตามที่อยูท่ี่ระบขุ้างลา่ง 
 
 ส านักงานเลขานุการบริษัท 

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

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

 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ: บริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2563-2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 กรกฏำคม 2564 ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่

ส่งแบบฟอร์มเข้ำมำภำยในวันที่ 8 กรกฏำคม 2564  
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี และรายงานการพฒันาเพือ่ความย่ังยืน  

ประจ าปี 2563 – 2564 

 

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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