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GJS 
Quality Steel by Quality People 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. 
ณ ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) 
*********************************** 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าประชุม (มาด้วยตนเอง) 

1. รองศาสตราจารย์นิพัทธ ์ จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

2. นายคนิสร ์ สุคนธมาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ  
4. นายสมชัย ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ  

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส)์ 

1. นายสตเีฟ่น  คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสีย่ง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดชลบุรี) 

2. นายยิ่งศักดิ ์ เจนรถา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดเชียงใหม่) 

3. นายริชาร์ด  จิม ย ี กรรมการ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง) 

4. นายแอนเดรอสั  ไรซลั วัวร์ลมูิส กรรมการ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศกรีซ) 

5. นายสุดรี์  มาเหชาวาร ี กรรมการ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากรัฐดไูบ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์) 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1. นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท 
2. นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 
3. นางสาววราภรณ ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญช ี
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ผู้เข้าประชุม 

1. นายอภิชาติ  สายะสิต ผู้สอบบญัชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอรร์ี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

2. นางสาววิมลศรี  จงอุดมสมบตั ิ ผู้สอบบญัชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอรร์ี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

3. นายโอฬาร  ศิริเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย  

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุมดังรายนาม
ข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 คน เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงขั ้นตอน 
การตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงด้วยระบบ AGM e-Voting โดยบริษัทได้จัดให้มี 
การบันทึกภาพและเสียงการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว 
โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี ้ บริษัทมิได้จัดให้มีการให้มี  
การลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 
บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่  
17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนท่ีบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้บริษัทพิจารณา 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ELCID) ว่า บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“หนังสือเชิญประชุม”) และ
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ 

ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 11,572 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
11,403 ราย รวมจำนวนหุ้น 10,715,725,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.04 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 169 ราย รวมจำนวนหุ้น 
14,771,408,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.96 

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มผีู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี ้

เข้าประชุมด้วยตนเอง  12 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 425,990,109 หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะ  14 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 13,239,448,898 หุ้น 
รวมทั้งสิ้น  26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได ้ 13,665,439,007 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 53.617 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด 25,487,134,896 หุ้น 
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ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองคป์ระชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

จากนั้น นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ ทำหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

ก่อนชี้แจงถึงการพิจารณาวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี ้แจง 
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทย เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
โดยขอทำการแก้ไขข้อความในหน้า 4 ในหัวข้อ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อ (2) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ จาก “ไม่เคยเป็น
ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท” เป็น “เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563” 

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ 
คือวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม  สำหรับวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญเพื่อ
ความเข้าใจ ดังนี ้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 
มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
• กรณีปกติ:  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงช้ีขาด โดยการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง 

• กรณีอื่น:  ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การสอบถามในที่ประชุม กดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถาม 
ที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบ
คำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม 
จะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร) 

3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
หรือไม่  

4. การลงมติ ไปที่เมนู “Multimedia Viewer” จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าสู่ ระบบ e-Voting กรอก 
Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วยกด “เลือกวาระ” ทำการเลือกวาระ 
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- การลงมติ  
- กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
- กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่มสีแดง  
- กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่มสีส้ม 

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด”  
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลา
ดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบ จำนวน 2 นาที 

• ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการเทคะแนน
ไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ 
“งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนท้ังหมด 

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึก การ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู ้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ 
ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) 

5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียง 
ในแต่ละวาระ 

• ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและ
การมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

• หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่ 
“ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” 

* ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของ  
ผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือ
กลับก่อน 

6. บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น.  
ของวันทำการถัดไป พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ 
ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

7. เพื ่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที ่ดีของ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายโอฬาร ศิริเจริญ ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับบริษัท ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ 
ตรวจนับผลคะแนน 
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ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง 

ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมยื่นเรื่องต่อ CAC เพื่อขอรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และขอเชิญให้ 
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2563 

1. เนื่องจากผลกระทบอย่างรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การบริโภคเหล็กแผ่นรีดรอ้น
โดยรวมในประเทศลดลงร้อยละ 21 ในช่วงปี 2563 ในขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 31 การผลิตในประเทศลดลงร้อยละ 6 
เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 

2. สำหรับบริษัท มีการผลิตเพิ่มขึ้น 35,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการผลิตที่ดีขึ้น และบริษัท
สามารถรักษาปริมาณการขายที่ 709,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 แม้ว่าปริมาณการใช้จะลดลง  

3. นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินมาตรการประหยัดต้นทุนหลายประการเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนคงที ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นในต้นทุนการแปลงที่ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง 

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 

1. รายได้จากการขายลดลงจาก 12,923 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 11,379 ล้านบาท ในปี 2563  
เป็นจำนวน 1,544 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายลดลง 2,148 บาทต่อตันจากปีก่อน (หรือ ลดลงร้อยละ 11.8)  

2. ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,595 ตัน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปีก่อนหน้ามีเหตุการณ์อุปกรณ์
เกียร์และหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย ส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในไตรมาส 1 ปี 2562 
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3. รายได้อื ่น ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล ้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงของกำไรจาก 
อัตราแลกเปลี่ยน 178 ล้านบาท 

4. ต้นทุนขายลดลงจาก 13,555 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 11,208 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก:  

• ต้นทุนเศษเหล็กลดลง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จาก: 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยใช้เศษเหล็กจากในประเทศมากขึ้นเท่าที่  
จะหาได้ มากกว่าที่จะสั่งซื ้อโดยการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ราคาตลาดของ 
เศษเหล็กท้ังจากต่างประเทศและในประเทศก็มีราคาที่ลดลง 

- ต้นทุนของวัสดุอื ่นสำหรับเพื่อใช้ในการผลิตมีต้นทุนที่ลดลง ส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่
อิเล็กโทรดมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

 

• ในปีก่อนได้มีการหยุดการผลิต 6 สัปดาห์ ในไตรมาส 1 ปี 2562 จึงทำให้ปีที่แล้วมีรายการต้นทุน
การผลิตว่างเปล่า (ต้นทุนคงที่เกิดในช่วงที่ไม่ได้มีการผลิต) จำนวน 172 ล้านบาท และ 

• ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ตามรายงานการประเมินของที่ปรึกษาทางวิศวกรอิสระ โดยการขยายอายุการให้
ประโยชน์จากปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 20 ปี จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 
2562 ลดลงจำนวน 397 ล้านบาท 

5. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 174 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 170 ล้านบาท ในปี 2563 หรือ ลดลง
ร้อยละ 2 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่มาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายเป็นเรื่องค่าขนส่งสินค้า โดยปัจจัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับเส้นทาง
และราคาน้ำมันดีเซล 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 543 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 492 ล้านบาทในปี 2563 ส่วนใหญ่แล้ว
เกิดจากการลดต้นทุนด้านกำลังคน ค่าที่ปรึกษา และการยุติสัญญาที่ปรึกษาธุรกิจในปี 2563 

7. ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 348 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 251 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลมาจาก  
ในปีก่อนได้มีการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน และได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 20 ล้านดอลล่าสหรัฐ ในปีก่อน 

8. กำไรขั้นต้นจำนวน 171 ล้านบาทในปี 2563 และ ขาดทุนขั้นต้นจำนวน 632 ล้านบาท ในปี 2562  
ซึ่งปรับปรุงดีขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นจำนวน 803 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดก่อนหน้านี้ เช่น 

• ต้นทุนเศษเหล็กท่ีลดลง 

• การปิดโรงงานในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตว่างเปล่าสูง 
ในปีก่อน 

• การขยายอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

กล่าวสรุป บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงจาก 1,353 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 605 ล้านบาท ในปี 2563 
สาเหตุส่วนใหญ่มากจาก: 
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• ราคาขายเฉลี่ยลดลง 

• ต้นทุนขายลดลง มาจาก 
- ต้นทุนการผลิตว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในช่วงปิดโรงงาน 6 สัปดาห์ในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจาก

อุปกรณ์เกียร์ และหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย 
- การขยายอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
- ต้นทุนสินค้าขายต่อราคาขายอยู่ที ่ร้อยละ 98 ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 

ร้อยละ 105  

• ต้นทุนบริหารลดลง 

• ต้นทุนทางการเงินลดลง 

9. ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.024 บาทต่อหุ้น ซึ่งปรับปรุงดีขึ้นจากปีก่อนซึ่งขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.063 บาทต่อหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 

1. สินทรัพย์รวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการลดลงในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 
317 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 398 ล้านบาท 

2. หนี้สินรวมมียอดคงเหลือใกล้เคียงกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการจัดประเภทเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในส่วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี จำนวน 311 ล้านบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากขาดทุนสุทธิสำหรับปี 605 ล้านบาท และ 
มีขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 29 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 

1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2563 ใช้ไป 17 ล้านบาท  

2. มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 ใช้ไป 113 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเนื่องจากการซื้อที่ดิน 
อาคาร และ อุปกรณ์ 128 ล้านบาท 

3. มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2563 ใช้ไป 188 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการจ่ายต้นทุน
ทางการเงิน 180 ล้านบาท 

4. สุทธิทำให้ในปี 2563 มีเงินสดลดลง 317 ล้านบาท 

5. และเมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นงวด 424 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด 107 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2563 และ 2562 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน (Current ratio) ลดลงจากปีก่อน สืบเนื่องจาก การจัดประเภท
รายการบัญชีใหม่ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 311 ล้านบาท ได้จัดแสดงบัญชีภายใต้
หนี้สินหมุนเวียนในปี 2563 

2. อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin ratio), กำไรสุทธิ/ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (ROE), และ กำไรสุทธิ/
สินทรัพย์รวม (ROA) แสดงผลเป็นค่าติดลบ แต่มีค่าดีกว่าปีก่อน เนื่องจากขาดทุนสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน 
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3. หนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) ไม่ได้เปลี่ยนแปลง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1.  นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้

1.1 ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีข่าวว่าทั่วโลกมีความต้องการเศษเหล็กมากขึ้น และบริษัทต้องมีการนำเข้าเศษเหล็ก 

จากต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2564 บริษัทมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเศษเหล็กหรือไม่อย่างไร  

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า  

ราคาเศษเหล็กเป็นไปตามกลไกของตลาด การที ่บริษัทมีความจำเป็นที ่จะต้องนำเข้าเศษเหล็กนั้น  
ก็สามารถที่จะนำเข้าโดยใช้ราคาตลาดเป็นหลัก ดังนั้น ในเรื่องของนำเข้าสามารถทำได้ปกติ  ไม่มีปัญหา 
แต่อย่างใด 

1.2 ตั้งแต่ต้นปี 2564 ราคาเศษเหล็กมีการปรับตัวขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวขึ้นมาก
ตั้งแต่ต้นปี  จะทำให้ Spread ในปี 2564 ลดลงหรือไม่อย่างไร  

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 

ราคาเศษเหล็กข้ึนมาประมาณรอ้ยละ 50 จากราคาเมื่อสิ้นปี 2563 ในแง่ของส่วนต่างนั้น บริษัทยังสามารถ 
ที่จะ Maintain และทำได้ดีกว่า เนื่องจากสะท้อนไปยังราคาขายได้ ซึ่งความต้องการของสินค้าที่บริษัท
ผลิตยังสามารถท่ีจะขายต่อเนื่องได้ 

1.3 เป้าหมายการเติบโตในปี 2564 และอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ขอให้ผู้บริหารอัพเดทสถานการณ์เหล็ก 
ตลาดโลก และตลาดในประเทศไทย ว่ามีโอกาสและความเสี่ยงอย่างไรบ้าง   

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 

ราคาเหล็กมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ยากที่จะคาดการณ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
เท่าทีบ่ริษัทจะสามารถทำได้ ดังจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของบริษัทมีการปรับตัวข้ึนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564  
ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักทุนได้ในระดับหนึ่ง 

2. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

ตามเอกสาร ELCID วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับการสนับสนุนจาก SSG  
ดังนั้น กรรมการกลุ่มผู้ปล่อยกู้ ต้องออกจากท่ีประชุมซึ่งได้แก่นายริชาร์ด จิม ยี นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส และ
นายสุดีร์ มาเหชาวารี SSG เคยช้ีแจงในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า นายสุดีร์ มาเหชาวารี เป็นที่ปรึกษา ไม่ได้เป็นตัวแทน SSG 
และนายสุดีร์ มาเหชาวารี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Synergy ซึ่งทำหน้าที่ร่วมบริหาร และได้รับค่าที่ปรึกษาปีละ 500,000 
เหรียญสหรัฐ อยากทราบว่าในการพิจารณาเงินกู้ นายสุดีร์ มาเหชาวารี มีส่วนได้เสียในรูปแบบใด  
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นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า    

สำหรับการกู้ยืมนี้ได้มีการเปิดเผยในเอกสารต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา และในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 
ของปี 2564 บริษัทได้มีการขอปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ในช่วงปีที่ผ่านมา จึงเป็นเหตุผลที่บริษัท
ขอระยะเวลาเพิ่มขึ้น 1 ปีในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้   

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  

ปัจจุบัน synergy ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว ยืนยันว่าในการเจรจาเรื่องเงินกู้ที่จะชำระเงินให้กับผู้ให้กู้  
บริษัทได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการบันทึกเป็นหลักฐานผ่านคณะกรรมการตามขั ้นตอน และเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น     

3. นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ต้นทุนเศษเหล็ก และราคาขาย HRC ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัทเริ่ม turnaround 
กลับมามีกำไร อยากทราบว่าในปี 2564 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ ้นหรือไม่ และแนวโน้ม  
ผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2563 หรือไม่ เพราะเหตุใด     

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 

ฝ่ายจัดการมีการบริหารจัดการได้ด ีข ึ ้น ซ ึ ่งเป ็นไปตามแผนการดำเนินงานของปี 2564 ที ่ได ้จ ัดทำและ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับการเอื้ออำนวยของตลาดเหล็กโดยรวม แนวโน้มจึงเป็นไปในทิศทางที่ดี 

4. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบาย เรื่องความเกี่ยงโยงกันของนายสุดีร์ มาเหชาวารี ที่ระบุไว้ในรายงานการ
พิจารณาวงเงินกู้ 

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เงินกู้ดังกล่าวไม่ใช่เงินกู้ก้อนใหม่ บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงิน
เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยบริษัทได้เจรจากับเจ้าหนี้ในการเลื่อนการชำระเงินออกไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
เนื ่องจากสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน ต้องพึ่งพาเงินของกลุ่ม SSG ทั้งนี ้ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน
หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปัจจัยมาจากราคาเศษเหล็ก และวัตถุดิบที่ 
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การที่จะเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่าถูกบังคับให้ชำระหนี้ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น 

มติที่ประชุม  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญช ี2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 
จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้

1.1 ตามงบการเงินปี 2563 หน้า36 ในหัวข้อสัญญาจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทได้อธิบายในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินว่าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ เพื่อให้

คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต EBITDA และกระแสเงินสด โดยคิดค่าบริการเดือนละ 

42,000 เหรียญสหรัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 บริษัทได้ทำหนังสือยกเลิกแก่ผู้ให้กู้  และบริษัท 

ที่ปรึกษาธุรกิจแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ขอให้ชี้แจงตัวเลขว่าระหว่างที่มีการว่าจ้าง 

ที่ปรึกษารายเดือน บริษัทมีผลประกอบการ EBITDA ดีขึ้นหรือไม่ในช่วงปี 2560-2562 ที่มีการว่าจ้าง 

ที่ปรึกษา และขอให้อธิบายเพิ่มจากหมายเหตุประกอบงบที่กล่าวไว้ว่าบริษัทที่ปรึกษานี้เป็นบริษัท  

ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันแบบไหน อย่างไร  

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า   

เงินกู้ท่ีบริษัทกู้มาจาก SSG นั้น เง่ือนไขและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมด ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และผู้ถือหุ้น
ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2560 โดย EBITDA ในปี 2561-2562 นั้น  
เห็นได้ว่าไม่ดีนัก เนื่องจากในช่วงปีดังกล่าวราคาค่าใช้จ่ายของการผลิต และต้นทุนต่างๆ มีการปรับตัวขึ้น  
อีกทั้งในปี 2562 มีการบริโภคเหล็กลดลง รวมถึง GDP ของประเทศไทยก็ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในช่วง
เดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทจึงได้มีการยกเลิกสัญญาที่ให้ Synergy เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ดังที่ได้ชี้แจงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา มากไปกว่านั้นแล้ว หากเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของบริษัท ตั้งแต่ 
ปี 2560 ก่อนที่ Synergy เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท กับในปัจจุบัน จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน  
ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ทุกกระบวนการได้รับ 
การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

1.2 จากราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากต้นปีนี้มากกว่าร้อยละ 60 จะทำบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสม
ได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนในปี 2560 ทำให้ผู้ถือหุน้เดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นระยะยาว
มาหลายปีถูก dilute ไปร้อยละ 24 และต่อมามีการเพิ่มทุนและล้างขาดทุนสะสม โดยวิธีลดพาร์จาก 6.90 บาท 
ต่อหุ้น เหลือ 0.96 บาทต่อหุ้น ณ ตอนนั้นหวังว่าจะมีเงินปันผลหลังจากล้างขาดทุนสะสมไป แต่บริษัทก็มี
ผลประกอบการขาดทุนมาตลอดจนปลายปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสะสมทั้งสิ ้น 2,249 ล้านบาท และ 
ปี 2564 จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่เพราะปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทเหล็กหลายบริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งที่ราคาเหล็กยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นเหมือนปีนี้ 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า   
ปริมาณการบริโภค HRC ในปีที ่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงไปถึงร้อยละ 21 บริษัทได้ตั ้งเป้าหมายในการ
พยายามรักษาส่วนแบ่งของตลาดเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากในวาระที่ผ่านมา ซึ ่งได้ชี้แจง 
ให้ทราบว่า บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในหลายส่วน เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาผลประกอบการที่ดีได้ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ตลาดมีการผันผวนสูง บริษัทได้พยายามที่จะลดและจัดการความเสี่ยง 
ในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น    

2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

บริษัทมีแผนธุรกิจในการทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้อย่างไร เมื่อไร    

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า    
ดังที่ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ได้เรียนชี ้แจงแล้วว่า ในปี 2563 ที ่ผ ่านมา เป็นปีที ่ยากลำบากสำหรับบริษัท  
แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทยังคงมีการปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ตัดสินใจที่จะ 
ลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย และจะยังคงดำเนินการเช่นนั้นต่อไป เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรได้
เพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในด้านของต้นทุน เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์จากตลาดในปัจจุบันมากที่สุด  

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า 

ในปี 2564 คาดว่าน่าจะเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งน่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทจะมีกำไรเพื่อมาล้างขาดทุนสะสมได้นั้นจะต้องใช้เวลาะระยะหนึ่ง   

3. นายสุรชัย อวยพรกชกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

กำลังการผลิตตอนนี้เท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทเคยแจ้งว่าจะใช้กำลังการผลิตให้เต็ม  
ตั้งแต่ตอนท่ีจะปรับโครงสร้างหนี้       

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 

กำลังการผลิตไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลประกอบการ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นท่ีจะต้องคำนึงถึง กล่าวคือ การหา
วัตถุดิบมาผลิต เนื่องจากตลาดเหล็กในขณะนี ้วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น และความยากลำบากในการหาวัตถุดิบ ตลอดจน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น ฝ่ายจัดการได้พยายามที่จะทำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างความต้องการของตลาด กับกำลังการผลิตของบริษัท ซึ่งบริษัทเน้นเรื่องของผลตอบแทนที่เหมาะสม
มากกว่าท่ีจะเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงสุด 

4. นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

4.1 สำหรับตลาดประเทศไทย การเติบโตของความต้องการ ระหว่าง HRC และ Pre Zinc Galvanized Coil 

อย่างใดเติบโตมากกว่ากัน และบริษัทมีแผนจะเพิ่มการผลิต Galvanized steel coil เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

หรือไม่  

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า  

ในปัจจุบันบริษัทผลิตแค่ HRC เทา่นั้น โดยบริษัทมีอุปกรณส์ำหรับการแปรสภาพ Galvanized แต่ต้องรอ
การอนุมัติเพื่อนำมาปรับใช้ เนื่องจากมีปัจจัยที่เกีย่วข้องกับค่าใช้จ่าย 

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า 

บริษัทพยายามที่จะทำในสิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานที่บริษัทสามารถทำได้ดีที่สุด ในส่วนของ Galvanization นั้น 
ต้องลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทเลือกที่จะทำพื้นฐานให้ดี เพื่อให้สามารถตอบโจทย์
ของผู้ถือหุ้นโดยรวมได้   
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4.2 ในปี 2564 ราคาเหล็กขึ้นสูงมาก นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยผู้ใช้เหล็ก จึงต้องการควบคุมราคาเหล็ก 
ให้ลดลงนโยบายภาครัฐนี้กระทบต่อราคาขาย และ spread ของบริษัทให้ลดลงหรือไม่   

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 
เนื่องจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ผู้ใช้เหล็กอาจเกิดปัญหา จึงเป็นที่มาของ 
การที่รัฐบาลเกิดข้อกังวลว่าราคาเหล็กจะทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน 
ควรต้องหารือร่วมกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้อยู่ในสถานะที่เก็งกำไร หากแต่สะท้อนภาวะตลาดโลก และ
ตลาดภายใน ดังนั้น หากรัฐบาลจะควบคุมราคาควรต้องหารือร่วมกันว่าเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากในช่วง 
ที่อุตสาหกรรมไม่ดี ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  

5. นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดอกเบี้ยที่แพงไปมีประโยชน์อย่างไรกับบริษัท  

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 
ดอกเบี้ยทีแ่พงไม่มีประโยชน์กับบริษัทอย่างแน่นอน แต่ต้องพิจารณาว่าบริษัทมีทางเลือกอื่นใดหรือไม่ เพราะหากจะ
ไม่ใช้เงินกู้ บริษัทก็อาจจะต้องทำการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามในงบการเงินของบริษัทที่มีอยู่ ณ ขณะนี้  หากพิจารณา 
ผลประกอบการในอดีตของบริษัทนั้น คงเป็นการยากที่สถาบันการเงินจะให้วงเงินกู้กับบริษัทเพื่อมาใช้หมุนเวียน  
ซึ่งปัจจุบัน SSG ได้เข้ามาในฐานะของผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนทางการเงิน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่า
สถานะหนี้สินต่อส่วนทุนไม่ได้มากนัก หากประกอบการดีเชื่อว่าปัญหาตรงนี้จะหมดไปในอนาคตอันใกล้ 

6. นายสุรชัย อวยพรกชกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
ดอกเบี้ยเงินกู ้ร้อยละ 12 ที่กู้จาก SSG จะรีไฟแนนซ์ อย่างไรให้ลดลง เนื่องจากประชุมผู้ถือหุ้นครั้งท่ีผ่านมา ผู้ถือหุน้ 
ได้ให้บริษัทไปเจรจาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง     

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 
เนื่องจาก SSG มีฐานะเป็นกองทุน จึงยากต่อการที่บริษัทจะเจรจาให้ลดดอกเบ้ียลง ดังนั้น ทางออกของบริษัทคือ
สร้างกระแสเงินสด เพื่อท่ีจะนำมาชำระหนี้ก้อนหนี้ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทำได้ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ 

ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่

เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 13,707,573,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 14,000,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  หามมิให้แบ่งเงินปนผล ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุน

สำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลง

ใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี ้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถ ือหุ้น  

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 

ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 13,721,574,007 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์  รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท  

จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัท 

จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  

5 รอบบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติหน้าที่

ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความ เหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอ
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับ รอบปีบัญชี 2564 สิ ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563) 

(3)  นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย

ดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและ

อุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะ

จ่ายตามจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 2563 เพ่ิม 

ค่าสอบบัญช ี 3,600,000 บาท 3,600,000 บาท 0 

ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี 0 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่

อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนาม

ข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่ก็ตาม 

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอื่นท่ีบริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญช ีบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”  

ของรายงานประจำป ี

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์  ได้เปิดโอกาสให้ที ่ผ ู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น 

ที่เกี ่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื ่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี  

จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญช ี2564 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอยีด

การลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 13,721,574,007 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์  รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  

พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 

1. นายสตีเฟ่น  คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายแอนเดรอัส  ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ 

3. นายสุดีร์  มาเหชาวารี กรรมการ 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและ

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธภิาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน

และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการ 
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ชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ

เสนอช่ือ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเลือกตั้ง นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 7 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

ครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6 ปี 7 เดือน นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมา

ตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 7 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ปี 7 เดือน รวมถึงนายสุดีร์ มาเหชาวารี ซึ่งดำรงตำแหน่ง

กรรมการมาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 7 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจาก  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ปี 7 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน 

ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ที ่ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น 

ที่เกี ่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื ่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อ 

ที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ตำแหนง่ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วย 13,721,573,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
2) นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ  

เห็นด้วย 13,721,573,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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3) นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ  

เห็นด้วย 13,721,574,007 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด  

พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ

อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็น

จำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น โดยรายละเอียดการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี ้

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 

ประจำตำแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คณะกรรมการชุดย่อย* 

ประธานกรรมการ - - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่ม ี
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หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

ทั ้งนี ้ กรรมการที ่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้ รับค่าตอบแทนสำหรับ

ตำแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ที ่ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่

เกี ่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื ่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

วาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้

ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุม ปรากฏ

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 13,721,574,007 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8 ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้

1. จากข้อมูลตลาด future ในปัจจุบัน อยากทราบมุมมองผู้บริหาร คาดการณ์ราคาเหล็กจะยังคงทิศทาง 
ขาข้ึนไปอีกนานแค่ไหน จะคาดว่าจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงเมื่อใด    

นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า  

ไม่สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปตามอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) 
ของตลาด  

2. ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทได้ประโยชน์ จาก stock gain ที่มีวัตถุดิบเศษเหล็กต้นทุนต่ำ และสามารถขาย
สินค้าได้ Gross Profit Margin สูง แต่ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ไม่มีเศษเหล็กราคาต่ำแล้ว Gross Profit 
Margin จะลดลงจากไตรมาส 1 หรือไม่    
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นายคนิสร์ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า 

บริษัทไม่ได้เก็งกำไรในแง่ของการกักตุนวัตถดุิบ หากพิจารณากำลังการผลิตของบริษัทจะเห็นได้ว่า วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ใช้หมุนเวียน เดือนต่อเดือน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ ฝ่ายจัดการต้องดูเรื่องความเสี่ยงทั้งหมด 
ดังนั้น ไม่คิดว่าผลกระทบของการทีบ่ริษัทดำเนินการจะมาจากการเก็งกำไรวัตถุดิบ   

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า 

ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

นับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท

ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไข

หรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน

ในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

ปิดการประชุมเวลา 12.11 น. 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม 

 (นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต) 

ลงช่ือ    เลขานุการที่ประชุม

 (นางสาวอาทยา สุขโท) 


