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GJS 
Quality Steel by Quality People 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. 
ณ ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

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

กรรมการบริษัทท่ีเข้าประชุม (มาด้วยตนเอง) 

1. นายสตเีฟ่น  คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

2. รองศาสตราจารย์นิพัทธ ์ จิตรประสงค ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

3. นายเคนอิจิ  โฮชิ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
4. นายบัณฑรูย์  จุ้ยเจรญิ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานคณะบริหาร 
5. นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ  
6. นายสมชัย ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส)์ 

1. นายอิจิโร่  ซาโต ้ กรรมการ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) 

2. นายโนบุโอะ  โอโคจ ิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) 

3. นายยิ่งศักดิ ์ เจนรถา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ีและบริหารความเสี่ยง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากจังหวัดเชียงใหม่) 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 

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

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

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

3. นางสาววิลาวัลย์  บุษบาธร  ผู้สอบบญัชี บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอรร์ี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

4. นายชัชเวศย์  ชิตวรากร ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมยีร์ จำกัด 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

5. นางสาวพรพิไล  โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมยีร์ จำกัด 

6. นางสาวขจี  ธนัชปัญเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมยีร์ จำกัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 

นายสรวิศ ตัณมานะศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวแนะนำกรรมการ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุมดังรายนาม
ข้างต้น โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ครบทุกท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมไิด้จัดให้มีการให้มีการลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด 

เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2565 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่าน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 16,012 ราย รวมจำนวนหุ้น 25,487,134,896 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 15,838 ราย 
รวมจำนวนหุ้น 11,228,935,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.06 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 174 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,258,199,323 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 55.94 

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มผีู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี ้

เข้าประชุมด้วยตนเอง  17 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 83,560,795 หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะ  22 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 15,228,048,270 หุ้น 
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รวมทั้งสิ้น  39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได ้ 15,311,609,065 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 60.0758 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด 25,487,134,896 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ได้กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

จากนั้น นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท 
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

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

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting 

1. 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 โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การสอบถามในที่ประชุม กดที่เมนูถามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากน้ันพิมพ์ ช่ือ-สกุล และสถานะการ
เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่าน้ัน คำถามที่ไม่ได้
ตอบในท่ีประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร) 

3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
หรือไม่  

4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ กรอก Username และ 
Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุด
เพื่อดูวาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ 

การลงมติ  
- กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
- กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” จากนั้นคลิกส่ง 
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- กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่ม “งดออกเสียง” จากน้ันคลิกส่ง 

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนน
เรียบร้อย 

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนนเสียง
ใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระ
บริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที 

• ในการประชุมฯ บริษัทใช้ระบบ Quidlab e-meeting & Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนน 
เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นด้วยท้ังหมด และจะนำ
ผลการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนท้ังหมด 

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู ้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ 
ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) 

5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ 

• ผลคะแนนเสียงท่ีนับได้ จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเองและการ
มอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่
แถบด้านซ้ายมือปุ่มล่างสุด และคลิกท่ีเมนูออกจากระบบ 

 ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของ 
ผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม 

6. บริษัทจะแจ้งมติที ่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น.  
ของวันท ำกำรถัดไป พรอ้มเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมฯ พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวำระผ่ำนเว็บไซต์ 
ของบริษัท ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถกูตอ้งได ้

บริษัทไดใ้ห ้บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด เป็นผูจ้ดัเตรียมระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นวันนี ้และท ำกำร
ตรวจสอบกำรลงทะเบียนของผูถื้อหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส และเป็นไปตำม
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง 

ในปี 2564 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และ
ได้รับต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และขอเชิญให้ 
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

เหตุการณ์สำคัญในปี 2564 

1. การบริโภคโดยรวมของเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนและแบบแผ่นในประเทศสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 (แหล่งข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)) อย่างไรก็ตาม
การผลิตในประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14 และโดยมากเป็นการเติบโตจากการนำเข้าถึงร้อยละ 48  

2. บริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์ และสามารถชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว
และหนี้สินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนได้ทั้งหมด จนทำให้บริษัทปลอดภาระหนี้ 

3. บริษัทยังคงดำเนินมาตรการประหยัดต้นทุนหลายประการเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงส่วนผสมของเศษเหล็กท่ีใช้ในการผลิต โดยการเน้นสัดส่วนการใช้เศษเหล็กภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

1. รายได้จากการขายในปี 2564 มีจำนวน 18,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 7,028 ล้านบาท 
(หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62) โดยมสีาเหตุหลักมาจาก ราคาขายโดยเฉลีย่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 11,674 บาท
ต่อตัน (หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73) โดยหักกลบลบกับปริมาณการขายที่ลดลงจากป ี 2563 จำนวน 45,156 ตัน 
(หรือลดลง ร้อยละ 6) 

2. ปริมาณการผลติลดลงจากปี 2563 จำนวน 46,982 ตัน โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี ้
- ในไตรมาส 1 ปี 2564 ได้มีการปิดโรงงานประจำปีเพื่อซ่อมแซมบำรงุรักษาตามโปรแกรม 

- สภาพตลาดทีไ่ม่ดีในไตรมาส 4 ปี 2564 ทำให้บริษัทหยุดการผลติเปน็เวลา 2 สัปดาห ์
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3. ต้นทุนขายในปี 2564 มีจำนวน 14,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 3,176 ล้านบาท (หรือร้อยละ 28) 
โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้: 
- ต้นทุนเศษเหล็กเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52 โดยมสีาเหตุหลักมาจากราคาตลาดในอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ในช่วงขาขึน้ 

- ต้นทุนการแปลงสภาพต่อตันเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 

4. โดยสรุป เมื่อพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี  2563 ร้อยละ 20 โดยหลัก 
เป็นผลมาจากราคาขายของ HRC ปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมาก (หรือสูงขึ้น ร้อยละ 73) ดังกล่าวข้างต้น 

5. บริษัทบันทึกรายได้จากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ ซึ่งอายุเกิน 10 ปี และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวนเงิน 
279 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 มีจำนวนเงิน 764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 272 ล้านบาท 
โดยหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากโครงการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจ (incentive program) 

7. บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 142 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 109 ล้านบาท 
โดยหลักเกิดจากการลดลงของ Standby Letter of Credit และ การชำระหนีเ้งินกู้ครบถ้วนเรยีบร้อยใน
ระหว่างป ี

8. โดยสรุป บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,178 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากราคาของ HRC ที่ปรับตัวสูงข้ึนเป็นอย่างมาก
ดังกล่าวข้างต้น 

9. กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.125 บาทต่อหุ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานท่ีมกีำไรสุทธิทีด่ีอย่างมากดังกล่าวข้างต้น 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

1. สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 694 ล้านบาท 
และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 1,428 ล้านบาท 

2. หนี้สินรวมลดลงจาก 2563 โดยหลักเกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเต็มจำนวน 1,050 
ล้านบาท  การลดลงของหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 147 ล้านบาท และการลดลงของ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 175 ล้านบาท 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิม่ขึ้นจาก 2563 โดยหลักเกดิจากกำไรสุทธิสำหรับปจีำนวน 3,178 ล้านบาท ซึ่งได้โอน
เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 37 ล้านบาท และ เป็นกำไรสะสมทีย่ังไม่จัดสรรจำนวน 3,141 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

1. บริษัทไดร้ับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 2,146 ล้านบาท   
2. บริษัทใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 จำนวน 188 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการใช้ไปเพื่อซื้อ

สินทรัพย์ใหม่ทดแทนสำหรับอะไหล่เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ 
3. บริษัทใช้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2564 จำนวน 1,265 ล้านบาท โดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับการ

ชำระคืนเงินกู้ท้ังหมดจากกจิการทีเ่กี่ยวข้องกันจำนวน 1,057 ล้านบาท และการจ่ายต้นทุนทางการเงินจำนวน 
201 ล้านบาท  

4. โดยสรุปปี 2564 บริษัทมเีงินสดสทุธิเพิ่มขึ้นจำนวน 693 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นงวดจำนวน 
107 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวดจำนวน 800 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

1. สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current ratio) ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย
โดยเฉลี่ยของ HRC ร้อยละ 73 โดยที่ต้นทุนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและทำให้สามารถชำระหนี้ได้ จากสาเหตุดังกล่าวทำให้
สินทรัพย์หมุนเวียนสูงขึ้นและมีหนี้สินลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 

2. อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin ratio), กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ROE), และ กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม 
(ROA) แสดงผลเป็นบวก และมีคา่ดีกว่าปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรทีด่ีจากการที่ราคาตลาดของ HRC 
ปรับตัวดีขึ้น และ บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้
เงินกู้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันได้อีกด้วย 

3. หนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) มีค่าลดลงจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการจ่ายชำระ
หนี้เงินกู้ระยะยาวในระหว่างปี 2564 รวมถึงการตัดจำหนา่ยหนี้ทีห่มดอายุความตามกฎหมาย ทำให้บริษัทมี
ยอดหนี้ที่ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,413 ล้านบาท ด้วยเหตุดังกลา่วอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนจึงลดลง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ตามที่บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 3,000 ล้านบาทในปีที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเช่นเดียวกับบริษัทเหล็กอ่ืน ๆ และบริษัทเหล็กแทบทุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการนำ
กำไรมาแบ่งส่วนเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในทางกลับกัน บริษัทมีค่าใช้จ่ายผู้บริหารสูงมากต่างจากบริษัทเหล็กอื่น ๆ  
จึงขอให้นิปปอน สตีล พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และแจ้งว่าคณะผู้บริหาร
จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นต่อไป 

นางสาวโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุทีค่่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นมากในปี 2564 
และ (2) หลักเกณฑ์ของโครงการจ่ายผลตอบแทนจูงใจ  

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และโครงการ
ผลตอบแทนนั้นเป็นโครงการพิเศษของปี 2564 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับทีมบริหารในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ซึ่งโครงการนี้ใช้สำหรับปี 2564 เท่านั้น ตั้งแต่ต้นปี 2565  โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการต่อแล้ว โดยบริษัทจะพิจารณาโครงการ
จ่ายผลตอบแทนใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการผลตอบแทนที่ผ่านมานั้นอาศัยกำไร
จากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  (Earnings before Interest, Tax, 
Depreciation, and Amortization: EBITDA) เป็นตัวชี้วัดเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร 
ประกอบกับสภาวะตลาดที่ดีมาก ทำให้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารจะพิจารณาออกแบบโปรแกรม
ที่จะสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ด้านความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน และความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรเพื่อผล
ประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป 
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นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ (1) วัตถุประสงค์ของนิปปอน สตีล ที่เข้าถือหุ้นของบริษัท   
2) ความเป็นไปได้ที่นิปปอน สตีล จะบุกตลาดเพิ่มเติม เพื่อใหบ้ริษัทได้ใช้กำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า นิปปอน สตีล เข้าลงทุนในบริษัทเพ่ือตอบสนองการ
ใช้งานเหล็กแผ่นรีดร้อน (“Hot-Rolled coil”)ที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งคาดหมายว่าจะเติบโตต่อไป โดยนิปปอน สตีล 
มุ่งที่จะต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยี การจัดการ และเครือข่ายของนิปปอน สตีล เข้ามาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท
บนพื้นฐานที่สำคัญ คือ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การต่อยอดหรือการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งนั้นจะจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (1) การผลิตและจำหน่ายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศไทย (2) การปรับปรุงสมรรถนะทางธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และการส่งมอบ  
(3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า และมีส่วนช่วยสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายตามความต้องการของการใช้งานในอนาคต  ทั้งนี้ 
นิปปอน สตีล กับบริษัททำธุรกิจเหล็กที่มีแขนงแตกต่างกัน โดยนิปปอน สตีล ทำธุรกิจในส่วนของเหล็กรีดร้อนสำหรับรีดเย็นต่อ 
อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ กระป๋อง หรืองานก่อสร้าง เหล็กรีดร้อนชนิด Pickled & Oiled สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และ
เหล็กรีดร้อนอ่ืน ๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในบริษัทส่งผลใหเ้ครือข่ายของนิปปอน สตีล ท้ังใน
ประเทศไทยและทั่วโลกกลายเป็นโอกาสที่จะการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทอันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธรุกิจต่อไป
ในอนาคต 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การตั้งเป้ายอดขายในปี 2565 ของผู้บริหาร และอัตราการเติบโต
จากปี 2564 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ยอดขายของปี 2565 คาดการณ์ว่า
จะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 3-4 แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ดังกล่าวเนื่องจากภูมิศาสตร์การเมืองโลกที่
เกิดขึ้น และห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption) ดังนั้น ในภาคของปริมาณการขาย (sale volume) 
ต้องพึ่งพาตลาดภายในประเทศ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะปรับตัวดีขึ้น 

นางสาวจิตรา อมรธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ (1) แผนการเพิ่มกำลังการผลิต (2) แผนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เหล็ก (3) แผนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะทำการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื ่อให้ผลผลิตหรือความสามารถในการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด  
หากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนระยะกลางได้ ค่าใช้จ่ายก็จะลดลง และบริษัทจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรการระยะสั้น และระยะกลางของ
บริษัท คือการฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพ และการลงทุนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และกระบวนการผลิต  ควบคู่ไปกับมองหาโอกาสในการส่งออก โดยในระยะยาวจะเป็นการเพิ่มอัตราการใช้งานของเครื่องจักร
เพื่อทดแทนการนำเข้า เพิ่มการส่งออก และจะมีการปรับปรุงเทคโนโลยี และการจัดการเพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้
สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 
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นางจิตรา อมรธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ (1) มุมมองความต้องการซื้อ (Demand) ของ Hot-Rolled 
coil ในป ี2565-2566 (2)  แนวโน้มราคาเหล็กทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ความต้องการซื้อ Hot-Rolled coil ใน
ประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 เปอร์เซ็นต์ แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ดังกล่าว โดยการ
ใช้ Hot-Rolled coil มีตัวเลขที่ลดลง ดังนั้น บริษัทจะพยายามรักษาส่วนแบ่งของตลาดไว้ โดยผลผลิตของบริษัทน่าจะเพิ่มขึ้น
จากการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักร และบริษัทอาจมีโอกาสส่งออก สำหรับราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจาก 2 สาเหตุหลัก 
คือ ประการแรกคือความตึงเครียดระหว่างปัญหาทางการเมืองโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และประการที่สอง คือ ห่วงโซ่อุปทาน
เกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption) ดังนั้น บริษัทพยายามที่จะจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพยายาม
จัดการให้ราคาขายอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยทำงานร่วมกับทีมบริหารของบริษัท 

นางสาวรัชชยา ช่อไสว ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเตรียมการของบริษัทในกรณีที่ราคาเหล็กลดลงในอนาคต 
เนื่องจากกำไรของบริษัทข้ึนอยู่กับราคาเหล็ก 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนเป็นอย่างมาก 
อาท ิภาวะสงครามซึ่งทำให้การคาดการณ์ต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก รวมถึงแนวโน้มของราคาทั้งวัตถุดิบและสินค้า อย่างไรก็ตาม คณะ
ผู้บริหารจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุน และพยายามรักษาส่วนต่างของราคาและต้นทุนการผลิต เพื่อรักษาผลกำไร
ให้ได้ใกล้เคียงกับแผนท่ีวางไว้ 

นางสาวโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โปรแกรมสำหรับโบนัสที่จะคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นอย่างไร 
ปีนี้มีการจ่ายโบนัสอย่างไร 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า  โปรแกรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาออกแบบ 
ซึ่งจะนำเอาจุดประสงค์ต่างๆ ของบริษัทมาประกอบเพื่อทำให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจูงใจและผลประกอบการ 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้นทุนในการผลิต Hot-Rolled coil โดยใช้เศษเหล็ก กับ 
เหล็กแท่งแบน (“Slab”) ต้นทุนใดต่ำกว่ากันในไตรมาส 1/2565 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า การคาดการณ์นั้นทำได้ยากเนื่องจาก
ปัจจุบันปรากฏข้อมูลเฉพาะเศษเหล็ก แต่ยังไม่มีข้อมูลของ slab ในปี 2565 แต่ แนวโน้มต้นทุนน่าจะเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป ี2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น 

มติที่ประชุม  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถาม 
ลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 16,732,800,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 

ไม่เห็นด้วย 644,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

ของบริษัทข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให้แบ่งเงินปนผล นอกจากนั้น ตามมาตรา 116 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ

มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่

ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

- การจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 

37,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และ 

- การงดจ่ายเงินปันผล อันเนื่องมาจาก 

• ความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด -19  
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
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• ความตึงเครียดทางการเมือง (สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน) ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และ
บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

• ข้อจำกัดของกระแสเงินสดในการบำรุงรักษา และนโยบายด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capex) ท่ี
จำกัดในอดีตของบริษัท และในปัจจุบันบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดมากขึ้นในการกลับ
เข้าสู่การดำเนินงาน เพื่อการบำรุงรักษาและการลงทุน เพื่อเกิดความมั่นใจสูงสุดในประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลง

ใน Q&A และกดส่งคำถาม  

นางสาวโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ และนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ปีนี้เป็นอย่างไร กำไรปี 2564 จะนำมาพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ปัจจุบันภาวะตลาดยังผันผวนมาก อาทิ สถานการณ์
สงครามซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ และค่าพลังงาน โดยคณะผู้บริหารจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ 
การลดต้นทุน การรักษาส่วนแบ่งตลาด และการรักษาส่วนต่างของราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ 
ให้มีสภาพดี มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพ และแสวงหาโอกาสในการส่งออกเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีสถานะที่จะ
สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตโดยเร็ว 

นางสาวโสภาวดี ธเนตปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้น 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เกิดผลกำไร
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีท้ังมาตรการระยะกลาง ระยะสั้น และระยะยาวตามที่กล่าวข้างต้น โดยมาตรการทั้งหมดมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรอย่างยั่งยืน และอยู่ในสถานะที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี

มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียง

ดังนี ้ 

เห็นด้วย 16,697,945,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 

ไม่เห็นด้วย 644,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

งดออกเสียง 34,875,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2565 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าสอบบัญช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และ

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2565 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี ้

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2564) 

(3)  นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5550 

 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

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

ของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 

2565 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท ซึ่งเพิ ่มขึ ้นจากปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน 

180,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการให้บริการที่เพ่ิมขึ้น โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้ งนี้  

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และ 2564 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 เพ่ิม (ร้อยละ) 

ค่าสอบบัญช ี 3,780,000 บาท 3,600,000 บาท 5 

ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี 0 

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

เป็นผู้สอบบัญชี ที ่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

แต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนาม

ข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่ก็ตาม 
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สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอื่นท่ีบริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”  

ของแบบ 56-1 One Report  

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ที ่ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น 

ที่เกี ่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื ่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี  

จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

5550 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอยีด

การลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 16,717,420,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9041 

ไม่เห็นด้วย 16,044,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0959 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก

จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 

1. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

2. นายเคนอิจ ิ โฮชิ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

3. นายบัณฑูรย์  จุ้ยเจริญ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร 
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โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและ

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

โดยมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท  

เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ 

ขอถอนการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ออกจากการพิจารณาวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน

และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการ 

ชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ

เสนอช่ือ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื ่อเลือกตั ้ง รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน 

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 16 ปี 10 เดือน นายเคนอิจิ โฮชิ 

ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสีย่ง มาตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึง

ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 

รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร 

มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ งนี้ 

จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม

กำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ได้เปิดโอกาสให้ที ่ผู ้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น 

ที่เกี ่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื ่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อ 

ที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

1) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน 

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย 16,705,898,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8502 

ไม่เห็นด้วย 25,067,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1498 

งดออกเสียง 2,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

2) นายเคนอิจิ โฮช ิ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง  
เห็นด้วย 16,732,820,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 

ไม่เห็นด้วย 644,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3) นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร  

เห็นด้วย 16,732,820,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 

ไม่เห็นด้วย 644,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ประธานได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นซึ ่งมาประชุม และเพื ่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ

อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอ
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ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 256 5 ซึ่งเป็น

จำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ที ่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ี

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 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

วาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้

ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏ

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 16,717,400,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9040 

ไม่เห็นด้วย 16,044,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0959 

งดออกเสียง 20,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 8 ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 

Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายเสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ (1) การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากนิปปอน สตีล มายังบริษัท
ในปัจจบัน (2)  ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะดำเนินการลดจำนวนหุ้นของบริษัท (3) กำหนดเวลาในการเปิดเผยงบการเงินประจำ
ไตรมาส 1 ของปี 2565 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา นิปปอน สตีลและบริษัทได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการผลิตและการซ่อมบำรุง โดยในเดือนเมษายน ทีมวิศวกรของนิปปอน สตีล ได้เริ ่มให้
คำแนะนำในการแก้ปัญหาคุณภาพ การแก้ปัญหาการผลิต จากข้อมูลที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน ภายหลังจากนี้ ทีมวิศวกรจะ
ประเมินสภาพหน้างานอย่างละเอ ียด และสร ุปเป็นแผนระยะสั ้น และระยะกลาง เพื ่อดำเนินการต่อไปโดยเร็ว  
 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายที่
จะซื้อคืนหุ้น หรือลดจำนวนหุ้น และบริษัทจะเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 1 ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นิปปอน สตีล มีแผนจะควบรวมบริษัทและ จี สตีล หรือไม่ 
และขอให้ทางนิปปอน สตีลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูแลบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อใหม้ีเงินปันผลเหมือนบริษัทเหล็กอ่ืน ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้พิจารณาถึงการควบรวมบริษัทและ 
จี สตีล ทั้งนี้ สำหรับเรื่องการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ธุรกิจเหล็กของนิปปอน สตีล กับบริษัทอยู่คนละ
แขนงกัน และนิปปอน สตีล เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น 
ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของธรรมาภิบาล (Good Governance) ขอให้ ผู้ถือหุ้นวางใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบริษัท 

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะยังคงให้ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นหลักสำคัญใน
การเจรจาทำงานร่วมกับรัฐบาลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร  

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping)  
มีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย บริษัทขอขอบคุณภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้ง 
ดร. สมศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล โดยในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มนิปปอน สตีล บริษัทจึงยังคงต้องให้ความสำคัญและทำงาน
ร่วมกับภาครัฐ และผู้สนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป 

นายสุรชัย อวยพรกชกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริหารเดิม หรือกลุ่มกองทุนของฮ่องกงที่แต่งตั้งเข้ามาฟื้นฟูกิจการ
ควรแสดงความรับผิดชอบในการลาออกหรือไม่ เพื่อใหก้ลุ่มผู้บริหารใหม่จากนิปปอน สตีล เข้ามาบริหารได้อย่างเต็มที่ 
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นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า  นิปปอน สตีล  จะพิจารณาและ
ดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 

นายสุรชัย อวยพรกชกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสที่บริษัทจะผลิต Hot-Rolled coil ให้กับกลุ่มบลูสโคป 
(BlueScope) 

นายบัณฑูรย์ จุ ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ชี ้แจงว่า   แผนการในระยะปัจจุบันและระยะกลาง  
ของบริษัทจะเน้นการปรับปรุงคุณภาพ และเสถียรภาพของการผลิตในส่วนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ยังไม่ได้มีการพิจารณาถึง
การขยายไปในส่วนอื่น อาทิ กรณีของ NS-BlueScope 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่บริษัทมีลูกหนี้เป็นศูนย์ และความเป็นไปได้ที่ยอด
ลูกหนี้จะคงเดิมเช่นนี้ในอนาคต 

นายราจีฟ ชวาเวิ ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า  สาเหตุที ่บริษัทมีลูกหนี้เป็นศูนย์ 
เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ปี 2564 ภาวะตลาดมีความเช่ืองช้า ทำให้บริษัทได้รับเงินท้ังหมดที่คงค้างครบถ้วน
และไม่มีลูกหนี ้แต่ในอนาคตบริษัทจะพิจารณาเรื่องการให้เครติดระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง โดยยอดลูกหนี ้อาจจะยังคงอยู่ในระดับ
ที่ต่ำต่อไป 

นายบรรยงค์ แซ่คู ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ราคาเหล็กโลกสูงมากในรอบหลายปี บริษัทจะมีโอกาสทำกำไร
และเติบโตเพียงไร 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภายใต้สถานการณ์ของการผันผวนในปัจจุบัน  
การคาดการณ์สถานการณต์่าง ๆ ในอนาคตจึงทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณอ์ย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาสว่น
แบ่งตลาด และผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและบริษัทมีโอกาสทีจ่ะเพิ่มการขาย หรือสร้างการเติบโต 
บริษัทก็จะดำเนินการภายใต้การสนับสนุนที่เข้มแข็งของนิปปอน สตีล เพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 

นายเสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แผนการตอบกลับของบริษัทกรณีที่จีนเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
เตา Blast Furnace มาเป็น Electric Arc Furnace (EAF) จนครบถ้วน 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากข้อมูลของสถาบันเหล็ก อุตสาหกรรมของจีน 
พยายามที่จะเปลี่ยนมาเป็น EAF ประมาณร้อยละ 15 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จีนจะต้องใช้ปริมาณเศษเหล็ก (scrap) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
ประเด็นของการแข่งขัน บริษัทจะต้องมีวิธีจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ มีการปรับปรุงการทำงาน และการลงทุนในด้านของ
เครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน ซึ่งจะทำให้บริษมีทั้งต้นทุน คุณภาพ เสถียรภาพของการผลิตและการส่งมอบ ที่จะ
แข่งขันกับสินค้าที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยได้ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า 

ภายหลังจากการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2565 ในครั ้งนี ้เสร็จสิ ้น บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 

14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งเลขานุการ
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บริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไข

หรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน

ในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

ปิดการประชุมเวลา 12.24 น. 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม 

 (นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต) 

ลงช่ือ             เลขานุการที่ประชุม  

(นางสาวอาทยา สุขโท) 


