
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 

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

วันพฤหัสบดทีี่  22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. 

ผู้เข้าประชุม: 

กรรมการ: (ล ำดบัที1่-7 เข้ำร่วมประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    

1. นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน  

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

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

กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
8. นายราจีฟ มงักลั   กรรมการ 
    กรรมการจดัการ  
    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
    กรรมการผู้จดัการใหญ่  

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

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบญัชี 4474                                                      
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

2.  นางสาวจฑุามาศ อ้นมงคล        ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ  
3. นางสาววนัดี ลวีรวฒัน์                                 ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ 
4. นางสาวนภาพร หมื่นไกร                                ผู้จดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ 
5. นางสาวจนัทกานต์ แซลู่ ่                                ผู้จดัการสายงานตรวจสอบ 

 
ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ล ำดบัที ่1-4 เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)    

1.      นายอภิชาติ ลขิติประเสริฐ  ผู้จดัการสว่น - กฎหมายและพิธีการราชการ 
2. นางสาวสมาพร สบืพงษ์  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - บญัชี 
3.       นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ  ผู้จดัการสว่นอาวโุส - กลยทุธ์การเงินและบริหารต้นทนุ 
4.      นายศภุกิจ ทองศกัดิ ์  ผู้จดัการสว่น – บญัชีบริษัทยอ่ย 
 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงที่เป็นอิสระจากบริษัท:  

1. นายภานสุทิธ์ิ ชวลติ  ทนายความ(เลขหมายใบอนญุาตให้เป็นทนายความ 1186/2562) 
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เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 

____________________________________________________________________________________ 

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

ประธานได้มอบหมายให้นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
เป็นผู้ ท าหน้าที่อธิบายชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเร่ิมจากการแนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้สอบบญัชี และเลขานกุารบริษัท  
 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ เรียนให้ที่ประชมุทราบว่ากรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชุมในวนันี ้แต่
เนื่องจากข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากที่พักของพวกเขาที่ตัง้อยู่ที่
กรุงเทพมหานคร  
 ประธานได้ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ
การประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน 
  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่าบริษัทได้แจ้งก าหนดการใช้สทิธิในการสง่ค าถามมายงับริษัทผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการส่งค าถามมายงับริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 ประจ าปี 
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2564 ในระหว่างวนัที่ 15 มิถนุายน ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทได้รับค าถามลว่งหน้าจากผู้ ถือ
หุ้น จ านวน 9 ค าถาม ซึง่บริษัทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาวาระสดุท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ส าหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทอิสระที่เป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้
ประเมินตนเองกบัหนว่ยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องติดตัง้แอปพลิเคชั่นพิเศษใดๆ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-
AGM ผา่นคอมพิวเตอร์ แลป็ท็อป แท็บเลต็ หรือโทรศพัท์มือถือได้ นอกจากนัน้ ผู้ให้บริการยงัได้จดัให้มีการบนัทกึเสยีงและ
ภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจร
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนไว้เป็นหลกัฐานตามกฎหมายด้วย  

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

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

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

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

การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ส าหรับแตล่ะวาระ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
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ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้รับทราบลว่งหน้าถึงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษ
อื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสยีงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เมื่อประธานแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลงัจากที่เข้าสูร่ะบบและวาระนัน้ๆ ยงัคงเปิด
อยู ่ 

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

วาระที่  1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่  19 ประจ าปี 2563 เมื่ อวันที่  16 

กรกฎาคม 2563 

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

 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงด้านลา่ง  

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
เห็นด้วย  จ านวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

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

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

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

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

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

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

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2564 ได้รับการเสนอต่อที่
ประชมุให้ได้รับทราบ โดยในวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

โดยที่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

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

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

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

คน เป็นจ านวน 2,012,800 หุ้น นบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นได้ทัง้สิน้ 767 คน เป็นจ านวน 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7916 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น 

 
 
 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 8 จาก 17 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปัน

ผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โดยมีรายละเอียดประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุล าดบัท่ี 3 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกบัวิธีการดงักลา่ว  และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 (ข) 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 10 จาก 17 

ในการออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมด แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง
ให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน ได้แจ้งเพิ่มเติมก่อน
การลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชมุนี ้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน    

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

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

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

บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0  

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

 

วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2564-2565 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย อตัรา
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ค่าตอบแทนที่อยู่ในระดบัเดียวกนักบับริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจัย
ตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครัง้ที่
กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนแล้ว ในอตัราไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอื่น  
 ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หน้าที ่6 (ภาษาองักฤษหน้าที่ 7) ที่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระนี ้ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564-2565  (1 
เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565)  ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุทีจ่่ายให้เฉพาะครัง้ที่กรรมการเข้าร่วม
ประชมุ ตามที่ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ในอตัราไมเ่กินกวา่อตัราคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิป็นอยา่งอื่น ด้วยคะแนนเสยีง 
มากกวา่สองในสามของจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

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

 

 

     

วาระที่  7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563-2564 และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564-2565 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้ด าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นแตอ่ยา่งใด 

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

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

ค าถามที่ 1 

แทง่ถ่านอิเลค็โทรดมีราคาสงูมากในช่วง 1-2 ปีที่แล้ว ปัจจบุนัสถานการณ์เป็นอยา่งไร 
ค าตอบ   

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

ค าถามที่ 2 

 คณุมีความเห็นเก่ียวกบัปริมาณการสง่ออกในปีนีอ้ยา่งไร ซึง่เมื่อปีก่อนการสง่ออกได้ลดลง 
 

ค าตอบ   

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

ค าถามที่ 3 

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

ค าตอบ   

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

ค าถามที่ 4 

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

ค าตอบ   

 ข้อตกลงกบัผู้จะซือ้ที่ได้มกีารลงนามไปเมื่อปี 2560 ไมส่ามารถด าเนินการตอ่ได้ ดงันัน้ เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ยงัคงอยูก่บั
บริษัท ฝ่ายบริหารยงัด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องในการหาผู้ซือ้ส าหรับสนิทรัพย์นีต้อ่ไป อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสภาพความ
เช่ือมัน่ของตลาดที่ซบเซาลงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ-19 มาตัง้แตปี่ 2563 จึงยงัไมม่คีวาม
คืบหน้าที่มีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด สนิทรัพย์เตาถลงุเหลก็ขนาดเลก็ได้รับการประเมินมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับเมื่อมีการขาย
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และสนิทรัพย์เหลา่นีไ้ด้ถกูจดัเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานรอการขายภายใต้สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 
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ค าถามที่ 5 

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

ค าตอบ   

กระบวนการในการถอนการลงทนุได้ถูกพกัเอาไว้ก่อน และยงัไม่มีข้อเสนอใดๆ เพิ่มเติมในขณะนี ้ในขณะเดียวกันธุรกิจ
เหลก็ได้ให้ผลตอบแทนที่ดี ดงันัน้ กลุม่บริษัททาทาจึงได้เปลีย่นแปลงสถานะเป็นยงัคงด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

ค าถามที่ 6 

บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในด้านตา่งๆ อยา่งไรบ้าง  

ค าตอบ   

ตัง้แต่เร่ิมมีการแพร่ระบาดเป็นต้นมา บริษัทได้ด าเนินการตามมาตรการที่จ าเป็นหลากหลายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ในสถานที่ปฏิบตัิงานของบริษัทในพืน้ที่ต่างๆ โดยในระหว่างการแพร่ระบาดระลอกแรกใน
เมษายน 2563 และระลอกสองในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็
ตาม ได้เกิดผลกระทบต่อพนกังานและผู้ รับเหมาประมาณ 2-3 รายในการแพร่ระบาดระลอกที่สาม ซึ่งเกิดขึน้เช่ือมโยงกบั
การเดินทางในช่วงของวนัหยดุสงกรานต์ นบัตัง้แตน่ัน้มา ทกุพืน้ที่การปฏิบตัิงานได้มีการยกระดบัมาตรการในการป้องกนั
การแพร่ระบาดให้เข้มข้นยิ่งขึน้ อาทิเช่น การเว้นระยะห่างทางสงัคมระหวา่งกนั การปรับปรุงสขุอนามยัในสถานที่ท างาน
และโรงอาหาร การเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานในการท างานจากที่พกัอาศยั และการให้พนกังานเปิดเผยข้อมลูต่อบริษัท
ส าหรับการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือที่บริษัทพฒันาขึน้ ฯลฯ ในด้านของความปลอดภยัและสวสัดิ
ภาพของพนกังานและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ด าเนินการจดัซือ้วคัซีนซิโนฟาร์ม
เพื่อฉีดให้กบัพนกังานและครอบครัวของพนกังานทกุคน จนถึงเมื่อวานนี ้มีพนกังานของกลุม่บริษัทท่ีได้รับการฉีดวคัซีนเข็ม
แรกไปแล้วมากกวา่ร้อยละ 85 และเราคาดหวงัวา่จะมีพนกังานมากกว่าร้อยละ 96 ของจ านวนพนกังานทัง้หมดที่จะได้รับ
วคัซีนเข็มแรกนีภ้ายในวนัท่ี 31 กรกฎาคมนี ้
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ค าถามที่ 7 

การปิดแคมป์คนงานในเขตกทม. มีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารมีแนวทางในการรับมือปัญหาดงักลา่ว
อยา่งไร 

ค าตอบ   

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

ค าถามที่ 8 

บริษัทมีแผนขยายก าลงัการผลติเพิ่มจาก 1.7 ล.ตนัในเร็ววนัหรือไม ่หากมีต้องใช้เงินลงทนุเทา่ไร? 
ค าตอบ 
การใช้ก าลงัการผลิตเฉลี่ยของบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ส าหรับบริษัท TSTH เรามี
การใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70-75 ของก าลงัการผลติเหลก็รีด เนื่องจากประสทิธิภาพในการผลิตที่ดีกวา่และ
สินค้าได้รับการยอมรับอย่างดีจากลกูค้าของเรา ดงันัน้ ในล าดบัแรกของบริษัทคือการใช้ก าลงัการผลิตเหล็กรีดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัปีละ 1.7 ล้านตนัก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมก าลงัการผลิต ในล าดบัที่สอง ยงัไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมก าลงั
การผลติเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท  แต่จะใช้วิธีการเพิ่มค่าด้วยการปรับสดัสว่นของผลิตภณัฑ์และเพิ่มสินค้าปลายน า้
ให้มากขึน้รวมถึงการเพิ่มปริมาณขายสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการท าก าไรให้กับบริษัทโดย
ยังคงอยู่ภายในปริมาณการขายรวมเดียวกัน ในการด าเนินการเช่นนี ้บริษัทของท่านสามารถที่จะขยายมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่โดยการส่งมอบและจ าหน่ายเหล็กเส้นเจือไมโครอลัลอยด์ให้กับกรมทางหลวง จ าหน่ายเหล็กเกรด GB 
ส าหรับรถไฟฟ้าความเร็วสงูไทย-จีน เหล็กเส้นต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีการจ าหน่ายไปยงัพืน้ที่เสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสินค้าพร้อมใช้งาน เหล็กเส้นตดัและดดั ซึ่ง
รวมถึงเหล็กปลอกส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “ซุปเปอร์ลิงค์” และผลิตภณัฑ์โครงเหล็กส าหรับฐานรากภายใต้แบรนด์ 
“Super Base” ตลอดจนสนิค้าเหลก็ลวดเกรดใหม่ๆ  อีกหลายผลติภณัฑ์ 
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ค าถามที่ 9 

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

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

ปิดประชมุเวลา 10.50 น.  

 

 
(นายปิยชุ กปุต้า) 
ประธานท่ีประชมุ 

  


