
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่21 ประจ าปี 2565 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดทีี่  21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. 

ผู้เข้าประชุม: 
กรรมการ: (ล ำดบัที2่-5 เขำ้ร่วมประชมุผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบวดิโีอ)    

 
1. นายปิยชุ กปุตา้   ประธานคณะกรรมการ  
      ประธานคณะจดัการ  

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
2. นายหตัถศกัดิ ์ณ ปอ้มเพ็ชร ์ กรรมการอิสระ  
     ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยั่งยืน 

กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง   
3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ  
     ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 
4. นายธราธร เปรมสนุทร     กรรมการ 
      กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
5.  นายอาชีช อนปัุม   กรรมการ  
          กรรมการจดัการ 

กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยั่งยืน 
6.  นายซานจิบ นนัดา  กรรมการ 
               กรรมการจดัการ 
7. นายราจีฟ มงักลั   กรรมการ 
    กรรมการจดัการ  
    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยั่งยืน 
     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

กรรมการผู้ลาประชุม 
1. นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

 
เลขานุการ:  
1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ เลขานกุารบรษัิท 
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ผู้บริหาร:  (ล ำดบัที3่-8 เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบวดิโีอ)    

 
1. นายจายนัทา ชาคราบอรต์ี ้ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การเงิน 
2. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ทรพัยากรบคุคลและบรหิาร 
3. นายไพฑรูย ์เชือ้สขุ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - จดัหา 
4. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 
5. นายอมิท คนันา   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -   ความเป็นเลศิทางธุรกิจ และบรกิารกลุม่  
6. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  โรงงาน NTS 
7. นายรุง่โรจน ์เลศิอารมย ์  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  โรงงาน SISCO 
8. นายศกัดิช์ยั ลอยฟา้ขจร  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  โรงงาน SCSC 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ล ำดบัที ่1-4 เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบวดิโีอ)   
  

1. นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ หุน้สว่นสายงานตรวจสอบ หมายเลขผูส้อบบญัชี 4474                                                      
จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

2.  นายพจนคัร ปักษี         ผูอ้  านวยการสายงานตรวจสอบ              
3. นางสาวนภาพร หมื่นไกร                                ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ             
4. นางสาวจนัทกานต ์แซลู่ ่                                ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ             

 
ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ล ำดบัที ่2-3 เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบวดิโีอ)    

 
1.      นายอภิชาติ ลขิติประเสรฐิ  ผูจ้ดัการสว่น - กฎหมายและพิธีการราชการ 
2. นางสาวสมาพร สบืพงษ ์  ผูจ้ดัการสว่นอาวโุส - บญัชี 
3.       นางกาญจนา กลุอนญุญาภิสทิธ์ิ  ผูจ้ดัการสว่นอาวโุส - กลยทุธก์ารเงินและบรหิารตน้ทนุ 
 
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงที่เป็นอิสระจากบริษัท:  
 
1. นายสบืศานติ ์ โรจนาวรรณ  ทนายความ (เลขหมายใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายความ 256/2555) 

 
 
 
  

เร่ิมประชุม เวลา 09:00 น. 
____________________________________________________________________________________ 
 นายปิยุช กุปตา้ ประธานกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 21 
ประจ าปี 2565   
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 ประธานฯ ไดก้ลา่วช่ืนชมมาตรการป้องกนัโควิด-19 และการขบัเคลื่อนการฉีดวคัซีนของรฐับาลในประเทศ อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดยงัไม่หมดไปอย่างสิน้เชิง และมีการกลบัมาแพรร่ะบาดใหม่ในช่วงไม่ก่ีสปัดาหท์ี่ผ่านมาใน
หลายสว่นของโลก ดงันัน้ จึงเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิ่งที่จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและเวน้ระยะห่างทางสงัคมตามที่
รฐับาลแนะน า  ประธานกลา่ววา่เพื่อลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดและการค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบรษัิทจึงไดต้ดัสินใจจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ยวิธีการประชุมทางอิเลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขตามที่รฐับาลก าหนด ดงัมีรายละเอียดที่ส  าคญัปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเผยแพรผ่่าน
ระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่เขา้ใจสถานการณ์และเหตุผลที่บริษัท
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์E-AGM 
 
  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหก้ารสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์
จะด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และไดข้อให ้คณุสมใจ  จารุกิจจรูญ เลขานกุารบริษัท เป็นผูแ้จง้จ านวนองคป์ระชุม ซึ่ง
เลขานกุารบรษัิทแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้มาประชมุจ านวน 48 คน ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ นบัรวมจ านวน
หุน้ไดท้ั้งสิน้  6,081,952,599 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 72.2190 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 
8,421,540,848 หุน้ ถือว่ามีผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดเ้กิน
กวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 
37  
  ประธานจึงเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ทรพัยากรบุคคลและบรหิาร 
เป็นผู้ท  าหน้าที่อธิบายชีแ้จงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะน า
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูส้อบบญัชี และเลขานกุารบรษัิท  

 
 นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ์ เรียนใหท้ีป่ระชมุทราบวา่มีกรรมการ 7 ท่าน เขา้รว่มประชุม และกรรมการ 1 ท่าน ขอ
ลาประชุมเนื่องจากเหตจุ าเป็นที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ โดยประธานกรรมการและกรรมการ 2 ท่านเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
กรรมการ 4 ทา่น และทีมผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทเขา้รว่มประชมุผา่นระบบการประชมุทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 
 
 ประธานไดใ้หเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ
การประชมุ เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชมุเป็นไปโดยถกูตอ้งและครบถว้น 
 
  เลขานกุารบรษัิทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าบรษัิทไดแ้จง้ก าหนดการใชส้ทิธิในการสง่ค าถามมายงับรษัิทผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท เมื่อวนัที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการสง่ค าถามมายงับริษัทลว่งหนา้ ซึ่งเป็นไปตามขอ้พึง
ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทไดแ้จง้ระยะเวลาในการใชส้ิทธิในการสง่ค าถามลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 
2565 ในระหว่างวนัที่ 15 มิถนุายน ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดงักลา่ว บรษัิทไดร้บัค าถามลว่งหนา้จากผูถื้อ
หุน้ จ านวน 6 ค าถาม ซึง่บรษัิทจะตอบค าถามดงักลา่วหลงัจากที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระสดุทา้ยเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้  
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  ส าหรบัการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวนันี ้บริษัทไดม้อบหมายใหต้ัวแทนอิสระที่เป็นผูใ้หบ้ริการระบบที่ได้
ประเมินตนเองกบัหน่วยงานส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือ ETDA แลว้ ซึ่งไดใ้หบ้รกิารระบบการประชุม
และการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่ตอ้งใชแ้อปพลิเคชั่นใดๆ ในการติดตัง้ ผูถื้อหุน้สามารถเขา้รว่มประชุม    
E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร ์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรอืโทรศพัทม์ือถือได ้นอกจากนัน้ ผูใ้หบ้รกิารยงัไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกเสียง
และภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และบันทึกขอ้มูลจราจร
อิเลก็ทรอนิกสข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมายดว้ย  
 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ได้แสดงตวัตนและไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทจะไดร้บัอีเมลพรอ้มช่ือผูใ้ช ้รหสัผ่าน 
และลิงกส์  าหรบัเขา้รว่มประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม โดยช่ือผูใ้ช ้รหสัผ่าน และลิงกส์  าหรบัเขา้รว่มประชุมสามารถใชไ้ด้
เฉพาะส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้ผูใ้หบ้ริการพรอ้มใหก้ารสนบัสนุนที่จ  าเป็นทางเทคนิคในการ
เขา้ถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชมุ 

 
ดว้ยเหตผุลในดา้นความมั่นคงปลอดภยั ผูถื้อหุน้หา้มเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นแก่บคุคลอื่น หรอืพยายามลงช่ือ

เขา้สูร่ะบบจากหลายอปุกรณพ์รอ้มกนั ซึ่งการลงช่ือเขา้สูร่ะบบก่อนหนา้จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิหากมีการลง
ช่ือเขา้สูร่ะบบจากอปุกรณเ์ครือ่งอื่นอีก เมื่อทา่นผูถื้อหุน้ลงช่ือเขา้สูร่ะบบแลว้จะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม 
E-AGM  

 
เลขานกุารบริษัทไดอ้ธิบายขัน้ตอนการลงคะแนนและเมนูการลงคะแนนเสียงของระบบ E-AGM และแจง้ว่าการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นไดร้บัทราบล่วงหน้าแลว้ 
นอกจากนี ้รายละเอียดในเอกสารหนา้ที่ 41-42 (ภาษาองักฤษในหนา้ที่ 42-44) ของเอกสารการประชมุ มีวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ การลงคะแนน การนบัคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบล่วงหนา้ถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่
ตอ้งการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งตอ้งการคะแนนเสียงขา้งมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งตอ้งการคะแนนเสียง
แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรอืผูซ้ึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในที่
ประชุม   ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืมี
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร 

 
 กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท หรือผูอ้ื่นเขา้รว่มประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งผูถื้อหุน้
ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทจะท าการบนัทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไว้
ลว่งหนา้ กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนน ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
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วาระการประชุม จะท าการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง” ออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แลว้จึงจะประกาศผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมไดร้บั
ทราบตอ่ไป ในแตล่ะวาระการประชมุ นายสบืศานติ ์ โรจนาวรรณ ทนายความอิสระ ผูถื้อบตัรใบอนญุาตใหเ้ป็นทนายความ
เลขหมาย 256/2555 จะท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนบัคะแนนเสียงเพื่อใหผ้ลการลงคะแนน
เสยีง และการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 
 ประธานขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ์ อ่านแต่ละ
วาระเป็นภาษาไทย 
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 
 

บรษัิทไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัดังกลา่วใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดบัที่ 1 หนา้ที่ 9-25 (ภาษาองักฤษหนา้ที่ 9-25)
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 ไดน้ าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้
เผยแพรอ่ยูบ่นเว็ปไซตข์องบรษัิท (www.tatasteelthailand.com) 

 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 20 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และบรษัิท
ไมไ่ดร้บัการรอ้งขอใด ๆ จากผูถื้อหุน้ใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุดงักลา่ว โดยวาระการประชมุนีเ้ป็นวาระปกติ จะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน รายละเอียดดงัแสดงดา้นลา่ง  

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด  รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,776,799 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
เห็นดว้ย  จ านวน 6,083,776,799 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
ในขณะที่วาระการประชุมนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 5 คน เป็นจ านวน 

1,824,200 หุน้ นบัรวมจ านวนผูถื้อหุน้ไดท้ัง้สิน้ 53 คน เป็นจ านวน 6,083,776,799 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.2407 ของจ านวนหุน้
ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 8,421,540,848 หุน้ 
 

http://www.tatasteelthailand.com/
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วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายราจีฟ มงักลั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ใน
รอบปีการเงิน 2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ และใหน้ายชยัเฉลมิ  บญุญานวุตัร ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย  
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดน้ าเสนอสถานการณ์ปัจจุบนัของเศรษฐกิจโลก แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ความเสี่ยงและ
โอกาสของภาคอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย โดยในรอบปีการเงิน 2564-2565 บรษัิทมีปรมิาณการขาย 1,333 ลา้นตนั 
ซึ่งเป็นปริมาณการขายสงูสดุนบัตัง้แต่ปีการเงิน 2551 มี EBITDA และก าไรก่อนหกัภาษีเพิ่มขึน้อย่างมากจากปีก่อนหนา้
เป็น 3,188 ลา้นบาท และ 2,600 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมถึงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกัและการปรบัปรุงงานท่ีส าคญั
ในระหวา่งปี 

 
 ความพยายามทัง้หมดเหลา่นีส้ง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัการยอมรบัและรางวลัตา่ง   ได้แก่  รางวัลราย ช่ือหุ้ นยั่ งยื น 
รางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่ รางวลัรายงานความยั่งยืน และ ประกาศนียบตัรคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 
โรงงานทั้ง 3 แห่งไดร้บัรางวัล CSR-DPIM Continuous รางวัล CSR – DIW Continuous นอกจากนี ้โรงงาน SCSC ยัง
ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการพลงังาน ISO50001:2018 
  

รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีการเงิน 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ไดเ้สนอตอ่ที่
ประชมุใหไ้ดร้บัทราบ โดยในวาระนีไ้มม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

โดยที่ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัที่ 31 

มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์     
เอบีเอเอส จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยงบการเงินดงักลา่วไดแ้สดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถกูตอ้ง 
ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีแบบบูรณาการ 2564-2565 ของบริษัท ทัง้นี ้
รายงานประจ าปีแบบบูรณาการ 2564-2565 ได้แสดงไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ผา่นระบบ QR code ทีบ่รษัิทไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุตามเอกสารแนบ 2 หนา้ 26  

 

 ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 ของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่
คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงัดา้นลา่งนี ้

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด   รวมจ านวนหุน้ได ้  6,083,864,899  หุน้        คิดเป็นรอ้ยละ               100 
เห็นดว้ย  จ านวน   6,082,857,099 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ      99.9834  
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน        0  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ        0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 1,007,800  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ        0.0166  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ          0.0000 
      
ในขณะทีว่าระการประชมุนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณา มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 2 คน เป็นจ านวน 88,100 

หุน้ นบัรวมจ านวนผูถื้อหุน้ไดท้ัง้สิน้ 55 คน เป็นจ านวน 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.2417 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 8,421,540,848 หุน้ 

 
วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2564-2565 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า โดยที่ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และขอ้ 46 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และ

หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่จะไม่ท าใหม้ีผลกระทบต่อการด าเนินการปกติ
ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการช าระหนี ้
ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหนา้ที่ที่ตอ้งช าระหนีใ้หเ้สร็จสิน้ตามสญัญากู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารของบรษัิท โดยการค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุในระยะยาวของผูถื้อหุน้เป็นหลกัส าคญั 

 
ทัง้นี ้ผลด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมส าหรบัปี 2564-2565 มีก าไรสทุธิจ านวน 2,606.12 ลา้นบาท 

และมีก าไรสะสม 160.82 ลา้นบาท 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2564-2565      

(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.21 ลา้นบาท ทนุส ารองตามกฏหมายเมื่อ
รวมกบัจ านวนที่จดัสรรในรอบปีปัจจบุนัจะมีจ านวนสะสมรวม 375 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.45 ของทนุจดทะเบียน  
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หลงัจากพิจารณาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโนม้ในอนาคตแลว้   
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565          
(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัจันทรท์ี่ 23 พฤษภาคม 2565 
และก าหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่  19 สิงหาคม  2565 มูลค่าการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเงินจ านวนทั้งสิ ้น         
421.08 ลา้นบาท 

 
ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ (รอ้ยละ 

5 ต่อมูลค่าหุน้) จากผลการด าเนินงานประจ าปี  2564-2565 ( 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยในวาระการ
ประชมุนีเ้ป็นวาระปกติที่จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1.21 ลา้นบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด   รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ             100 
เห็นดว้ย  จ านวน 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ      100  
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 0        หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
      

ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 19 ก าหนดใหก้รรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสามหรือ
ใกลเ้คียงกบัหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มา
รบัต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1) นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจาณาผลตอบแทน 
2) นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 
   กรรมการจดัการ 
 กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยั่งยืน 
3) นายซานจิบ นนัดา กรรมการ 
   กรรมการจดัการ 
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(นายซานจิบ นนัดา ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบรษัิท เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2564  
แทนที่ นายรงักะนารท์ รากปุะติ เราว)์ 
 

 ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วาม
เห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้และมี
ความเห็นว่านายธราธร เปรมสนุทร นายอาชีช อนปัุม และ นายซานจิบ นนัดา เป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม 
มีความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคณุสมบตัิอื่นที่ประกอบดว้ย
การมีภาวะผูน้  า วิสยัทัศน ์สามารถปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวตัิเก่ียวกับการกระท าผิดอาญาในความผิดที่
เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา 
 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน รายงานว่า 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ ทัง้ 3 ทา่น 
ไดแ้ก่ นายธราธร เปรมสนุทร นายอาชีช อนปัุม และ นายซานจิบ นนัดา กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ  โดยมีรายละเอียด
ประวตัิของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชมุล าดบัท่ี 3 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 เป็นรายบคุคล และใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดมิ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
1. นายธราธร เปรมสุนทร 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด  รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ              100 
เห็นดว้ย  จ านวน     6,078,387,499 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.9100  
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 5,455,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0897  
งดออกเสยีง  จ านวน 22,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0004  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
      

 2. นายอาชชี อนุปัม 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด  รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ              100 
เห็นดว้ย  จ านวน 6,051,846,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  99.4737 
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ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน       32,017,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.5263  
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
      

3   นายซานจิบ นันดา 
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด  รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   100  
เห็นดว้ย  จ านวน   6,083,864,299 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   100 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000  
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
บตัรเสยี จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  

 
วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจ าปี 2565-2566 
 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ขอ้ 25 ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่           
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพจิารณาและลงมติ 
 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจาณาผลตอบแทน รายงานว่า 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตาม
แนวทางและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน ตามภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย อตัราคา่ตอบแทนที่
อยู่ในระดบัเดียวกนักบับริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ผลการด าเนินงานและปัจจยัต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบตอ่บรษัิท 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2554 ไดม้ีการพิจารณาและอนุมตัิการลดค่าตอบแทนและ

เบีย้ประชุมโดยสมคัรใจลงรอ้ยละ 30 โดยมีผลใชบ้งัคบัในปีการเงิน 2554-2555 จนกว่าสถานการณท์างการเงินของบริษัทจะ
ฟ้ืนตวั ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการยงัคงไมม่ีการเปลีย่นแปลงตัง้แตปี่การเงิน  2554-2555 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี       

2565-2566 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ตามที่ไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน ซึง่แบ่งเป็นค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมที่จ่ายใหเ้ฉพาะครัง้ที่กรรมการเขา้รว่มประชมุ จนกว่า
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

 

 ทั้งนี  ้ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6          
(ในภาษาองักฤษจะอยูใ่นหนา้ที่ 6 เช่นกนั) ที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 
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 นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระนี ้ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565-2566 
(1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566)  ซึง่แบง่เป็นคา่ตอบแทนประจ าและเบีย้ประชมุทีจ่่ายใหเ้ฉพาะครัง้ที่กรรมการเขา้
รว่มประชมุ ตามที่ไดผ้า่นการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และ
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเสนอ จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอื่น ดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด    รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
เห็นดว้ย  จ านวน 6,083,864,299 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน       600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน     0  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
      

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565-2566 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้   ตามมาตรา 
120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทกุปี  

 
นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ์กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงไดร้ายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบ

และทบทวนความเสี่ยงไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี  2564-2565 ตลอดจนคณุสมบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวแ้ลว้ เห็นว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีเป็นท่ีพอใจและใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท รวมทัง้มีคณุสมบตัิที่ครบถว้น ตลอดจนไม่มี
ความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับรษัิท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ท าใหม้ี
ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มที่ 

 
 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตามที่ไดผ้า่นการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง ดงันี ้
 
 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชีของปี  2565-2566 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 และ
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 ไดแ้ก่ 
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 นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474) หรอื 

 นายวิเชียร ก่ิงมนตร ี(ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977) หรอื 

 นายชยัศิร ิ เรอืงฤทธ์ิชยั (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4526) 
 

จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ทัง้นี ้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่   
4474) เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตัง้แต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบญัชี  2560-2561 ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
2560 และสิน้สดุวนัที่  31 มีนาคม  2561 จนถึงรอบปีบญัชี 2564-2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 และสิน้สดุวนัที่ 31  
มีนาคม 2565  
  
 ก าหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็น
จ านวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ซึ่งเท่ากบัรอบปีการเงิน 2564-2565 โดยมีขอ้มูลเปรยีบเทียบค่าสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา 
ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ 8 (ภาษาองักฤษอยูใ่นหนา้ 8 เช่นกนั) ที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 
 
 นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ์ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565-2566 โดยในวาระการประชุมนีเ้ป็นวาระปกติ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบปีการเงิน 2565-2566 ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2566 
และอนุมตัิค่าสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็นจ านวน
เงินปีละ 4,760,000 บาท ตามที่ไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง 
และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนน ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด   รวมจ านวนหุน้ได ้ 6,083,864,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
เห็นดว้ย  จ านวน 6,083,864,299 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย  จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน                       0 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
      

วาระที่ 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
 
  ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า บรษัิทไดด้  าเนินการประชุมจนครบทกุวาระตามที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุอื่นแตอ่ยา่งใด 
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ในขณะที่วาระการประชุมนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณา มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 1 คน เป็นจ านวน 100 
หุน้ นบัรวมจ านวนผูถื้อหุน้ไดท้ัง้สิน้ 56 คน เป็นจ านวน 6,083,864,999 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.2417 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 8,421,540,848 หุน้ 

 
  ประธานไดเ้ริ่มตอบค าถามที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้และขอให้นายศิโรโรตม ์เมธมโนศักดิ์ แปลค าถามค าตอบเป็น
ภาษาไทย ซึง่มีค  าถามจากผูถื้อหุน้ลว่งหนา้จ านวน 6 ค าถาม 
 
ค าถามที่ 1 
จากวิกฤตรสัเซีย-ยเูครน คาดวา่จะมีผลตอ่ตน้ทนุ ราคาขาย และสเปรดของสนิคา้อยา่งไร คาดวา่จะสง่ผลตอ่ยอดขายทัง้ใน 
สว่นโครงการรฐับาล โครงการใหญ่ๆ และยอดขายปลกีอยา่งไรบา้ง บรษัิทไดม้ีมมุมอง พรอ้มทัง้มีการวางแผนการแกไ้ข 
ปัญหาเหลา่นีอ้ยา่งไรในดา้นการวางแผนจดัเตรยีมสนิคา้คงเหลอืตา่งๆ การตลาด ฯลฯ 
 
ค าตอบ   
บริษัทไม่มีธุรกรรมใดๆ กับบริษัทในประเทศยเูครนและรสัเซีย  ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากสงครามต่อตวั
บรษัิท จากจดุเริ่มตน้ของสงครามและมาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การคว ่าบาตรรสัเซีย น า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และราคา
สินคา้โภคภณัฑท์ั่วโลกที่พุ่งสงูขึน้ เหล่านีไ้ดส้ง่ผลกระทบในเชิงลบต่อตน้ทุนพลงังานซึ่งสง่ผลต่อตน้ทุนการผลิตและการ
ขนส่ง บริษัทสามารถชดเชยตน้ทุนหลกัที่เพิ่มขึน้จากลกูคา้ได้ ดงันัน้ จึงสามารถรกัษาสเปรดเอาไวไ้ด้ ในเวลาเดียวกัน 
บรษัิทไดร้เิริม่อีกหลายโครงการเพื่อควบคมุตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย 
 
อตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มสงูขึน้ การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ และประเด็นดา้นภูมิรฐัศาสตร ์เป็นปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจ
ชะลอตวัลงในอนาคตอนัใกล ้บรษัิทมุ่งเนน้การด าเนินงานท่ีรดักมุ โดยมีระดบัสินคา้คงคลงัที่ต  ่า รกัษาความสมัพนัธท์ี่มีต่อ
ลกูคา้อยา่งใกลชิ้ด และมีการตดัสนิใจในเวลาที่เหมาะสมในสภาพแวดลอ้มที่ไมแ่นน่อน สถานการณเ์งินสดยงัคงแข็งแกรง่
โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากวงเงินสินเช่ือที่เพียงพอจากสถาบนัการเงิน บรษัิทพยายามเพิ่มปรมิาณการสง่ออกสนิคา้เพื่อให้
ไดป้ระโยชนจ์ากการออ่นคา่ของเงินบาท 
 
ค าถามที่ 2 
 อยากใหท้างผูบ้ริหารไดอ้ธิบายเพิ่มเติมกรณีที่ผูต้รวจสอบบญัชีไดบ้นัทึกความเห็นไวใ้นงบการเงินฉบับล่าสุด ว่าทาง
ผูต้รวจสอบบญัชีอาจจะมีความคิดเห็นแยง้กับความคิดของผูบ้ริหารถึงตวัเลขต่างๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดอย่างไร
บา้ง จนท าใหผู้ต้รวจสอบบญัชีเกิดความกงัวลใจในการตรวจสอบขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว 
 

ค าตอบ   
ความเห็นของผูส้อบบญัชีในหนา้ 155 ของรายงานประจ าปีแบบบรูณาการระบวุา่ “ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงินรวม     
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงขอ้มูลอื่นๆ และขา้พเจา้จะไม่แสดงขอ้สรุปที่ใหค้วามเช่ือมั่นในรูปแบบใดๆ”      
ขอ้ความนีแ้สดงเป็นนยัวา่ความเห็นของผูส้อบบญัชีมีต่องบการเงินรวมทัง้หมายเหตปุระกอบ และไมค่รอบคลมุขอ้มลูอื่นๆ 
ที่ใหไ้วใ้นรายงานประจ าปีแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นขอ้ความมาตรฐานที่ใชใ้นรายงานการตรวจสอบทัง้หมด ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงิน และไมม่ีความเห็นในทางลบตอ่งบการเงิน 
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ค าถามที่ 3 
สนิคา้คงเหลอืที่มีมลูค่าเพิ่มขึน้ในงบการเงินเป็นการเพิ่มขึน้ในปริมาณของวสัด ุหรอืปรมิาณใกลเ้คียงเดิมแต่มลูค่าของตวั
วสัดุเพิ่มขึน้ท าใหมู้ลค่าดงักล่าวเพิ่มขึน้ ผูบ้ริหารมีมุมมองและการวางแผนในการด าเนินการควบคุมปริมาณดงักล่าว
อยา่งไรบา้ง การมียอดสนิคา้คงเหลอืเพิ่มมากขึน้เรือ่ยๆ จะมีความเสีย่งท าใหบ้รษัิทเกิดผลขาดทนุจากสนิคา้คงเหลอืเหลา่นี ้
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
ค าตอบ   
สนิคา้คงเหลอื ณ สิน้เดือนมีนาคม  2565 สงูขึน้ 986 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัเดือนมีนาคม  2564 จากราคาสนิคา้ส าเร็จรูป
และเศษเหล็กที่เพิ่มขึน้ ในดา้นปริมาณ มีปริมาณลดลง ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ส่วนในดา้น
จ านวนวนั อยูท่ี่ 45 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม  2565 เทียบกบั 48 วนั ณ สิน้เดือนมีนาคม  2564 บรษัิทยงัคงด าเนินการอยา่ง
ตอ่เนื่องในการก ากบัดแูลเงินทนุหมนุเวียนอยา่งใกลชิ้ด 
 
ค าถามที่ 4 
ในส่วนเตา MBF จะมีการตดัดอ้ยค่าไปปีละประมาณ 81 ลา้นบาท ไปเรื่อยๆ จนหมดเลยหรือไม่ หากตดัจนหมดแลว้จะ
ขายทิง้ในรูปเศษเหลก็เลยหรอืไม่ 
 
ค าตอบ   
สนิทรพัยข์องเตา MBF หยดุการผลติมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 และฝ่ายบรหิารตดัสินใจที่จะจ าหนา่ยเครือ่งจกัร อปุกรณ ์และ
อะไหลข่องเตา MBF ซึง่ยงัไมส่  าเรจ็เพราะการหยดุชะงกัจากโควิดทั่วโลกในช่วงสองปีครึง่ที่ผา่นมาและเครือ่งจกัรที่เก่ามาก 
มลูคา่สนิทรพัยข์องเตา MBF ซึง่จดัอยูใ่นประเภท "สนิทรพัยไ์มไ่ดใ้ชง้านท่ีถือไวเ้พื่อขาย" ในงบดลุ สะทอ้นถึงมลูคา่ที่คาดวา่
จะไดร้บัของสนิทรพัยท์ี่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ มีการประเมินมลูคา่ทกุปี และมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัท่ีขาดหายไป
จากมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยจ์ะถกูรบัรูเ้ป็นคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ในบญัชีก าไรขาดทนุ 
 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทไดบ้นัทึกดอ้ยค่าของ MBF จ านวน 81 ลา้นบาท (เทียบกบัจ านวน 117 
ลา้นบาท ที่ไดบ้นัทกึไวใ้นปี 2564) 
 
ค าถามที่ 5 
ตน้ทนุในสว่นค่าไฟฟ้าเมื่อใชร้ะบบ solar rooftop ที่เพิ่งติดตัง้เสร็จเมื่อกุมภาพนัธ ์2565 สามารถประหยดัตน้ทนุค่าไฟฟ้า
ไดไ้ตรมาสละประมาณเทา่ใด เป็นไปตามแผนท่ีไดป้ระมาณการไวแ้ตแ่รกหรอืไม่ 
 
ค าตอบ   
บรษัิทไดต้ิดตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ขนาด 1.4 เมกะวตัต ์เมื่อ 3 ปีที่แลว้ และอีก 11.8 เมกะ
วัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2565 ซึ่งล่าช้าไปประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากการขาดแคลนชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกสท์ั่วโลก คาดว่าจะสามารถประหยดัจากระบบโดยรวมไดปี้ละประมาณ  25 ลา้นบาท รวมถึงการใชพ้ลงังาน
สะอาดซึง่สง่ผลดีตอ่สงัคม 
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ค าถามที่ 6 
ผูบ้รหิารมองวา่กรณีที่เหลก็มีราคาสงูขึน้ในปีที่แลว้จากจีนลดก าลงัการผลติและสง่ออก กบัในปีนีท้ี่มีราคาเพิ่มขึน้จากวิกฤต
รสัเซียยเูครน ทัง้สองกรณีมีผลตอ่ผลการด าเนินงานของบรษัิทเหมือนหรอืตา่งกนัอยา่งไร 
 
ค าตอบ   
ราคาเหล็กลดลงในปี 2563 จากการล็อกดาวนโ์ควิดทั่วโลก ราคาเริ่มดีขึน้ในต้นปี 2564 จากความตอ้งการที่ถูกอัน้ไว ้
ในขณะที่เริ่มมีการฉีดวคัซีน และมาตรการล็อกดาวนไ์ดร้บัการผ่อนคลาย อีกเหตุผลหนึ่งคือ รฐับาลจ านวนมากไดอ้อก
มาตรการเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจหลงัโควิดดว้ย 
 
ในขณะที่ประเทศจีนไดใ้หค้วามส าคัญกับสิ่งแวดลอ้ม มีการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมเหล็กครัง้ใหญ่  รฐับาลจีนได้
ก าหนดภารกิจที่จะลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสู่สิ่งแวดลอ้มในอุตสาหกรรมเหล็ก  ซึ่งส่วนใหญ่ใหบ้ริการ
อตุสาหกรรมในประเทศ ถือป็นขา่วดีส  าหรบัอตุสาหกรรมเหลก็ เนื่องจากคาดวา่บรษัิทในประเทศจีนจะไมทุ่ม่สนิคา้เหลก็ใน
ตลาดสง่ออก ซึ่งมีสญัญาณ เชิงบวกจากสิง่นีใ้นปี 2564 ในแง่ของราคาเหลก็ทั่วโลก ส าหรบัมมุมองเก่ียวกบัผลกระทบของ
ความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซีย-ยเูครน ไดต้อบในค าถามที่ 1 แลว้ 
 
 ประธานไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ง่ค าถามมาลว่งหนา้ และบรษัิทไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้เป็นที่เรยีบรอ้ย
แลว้ ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการของบรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่น
ที่ไดส้ละเวลามาเขา้รว่มประชมุและอนมุตัิขอ้เสนอของคณะกรรมการในเรือ่งตา่งๆ ดว้ยดี และขอปิดประชมุ  
 
  
 

ปิดประชมุเวลา 10.50 น.  
 
 
 

(นายปิยชุ กปุตา้) 
ประธานท่ีประชมุ 

  


