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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

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

กรรมการบริษัทท่ีเข้าประชุม (มาด้วยตนเอง) 

1. นายครสิโตเฟอร์  ไมเคลิ เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

2. นายเคนอิจ ิ โฮชิ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
3. นายบัณฑรูย์  จุ้ยเจรญิ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานคณะบริหาร 
4. นางสาวกรรณิการ ์ ยมจินดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

กรรมการที่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

1. นายหล ี จง หยวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสีย่ง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์) 

2. นายอิจิโร่  ซาโต ้ กรรมการ  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) 

3. นายโนบุโอะ  โอโคจ ิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ีและบริหารความเสี่ยง 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) 

4. ดร. ชัยณรงค ์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ีและบริหารความเสี่ยง  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

5. คุณหญิงปัทมา  ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรุงเทพมหานคร) 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1. นายราจีฟ  ชวาเวิ๊ด ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 
2. นางสาวอาทยา  สุขโท เลขานุการบริษัท 
3. นางสิริมา  ฟาซา 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 13.30 น. 

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

เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2565 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทโดยประกาศผ่าน
ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 7,760 ราย รวมจำนวนหุ้น 28,928,765,432 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
7,702 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,866,535,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.65 และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 58 ราย รวมจำนวนหุ้น 
20,062,229,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.35 

โดย ณ เวลาเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี ้

เข้าประชุมด้วยตนเอง  14 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 404,192,420 หุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะ  34 ราย รวมจำนวนหุ้นได ้ 23,117,150,970 หุ้น 
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รวมทั้งสิ้น  48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได ้ 23,521,343,390 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.3078 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด 28,928,765,432 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ได้กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวน 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

จากนั ้น นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาวาระการประชุม ซึ่งจะพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ 
คือ วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 (ไม่รวมวาระอื่นๆ) โดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปทีส่ำคัญเพื่อความ
เข้าใจ ดังนี ้ 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ Quidlab e-meeting & Voting 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ 1 หุ้น 
มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

• กรณีปกติ:  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึ ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

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

2. การสอบถามในที่ประชุม กดที่เมนูถามคำถาม Q&A แถบซ้ายมือปุ่มที่ 4 จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการ
เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่
ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร) 

3. ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงหรือไม่ 

4. การลงมติ คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ ท่านจะเข้าสู ่เว็บไซต์ กรอก Username และ 
Password คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term แล้วกด Sign in ตามด้วยคลิกแถบด้านซ้ายมือปุ่มบนสุดเพื่อดู
วาระการประชุมทั้งหมด จากนั้นจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทำการเลือกวาระ 

การลงมติ  
- กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
- กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” จากนั้นคลิกส่ง  
- กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่ม “งดออกเสียง” จากน้ันคลิกส่ง 
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เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนน
เรียบร้อย 

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด สามารถเลือกการลงคะแนนเสียงแล้วคลิกส่งคะแนนเสียง
ใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน โดยแต่ละวาระ
บริษัทจะกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียงในระบบ ประมาณ 1 นาที 

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

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการ
ลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก 

• สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู ้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ 
ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) 

5. เมื่อจบการพิจารณาแต่ละวาระ ประธานจะขอให้รวบรวมคะแนนเสียงพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

• ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและ  
การมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม สามารถเลือกที่
แถบด้านซ้ายมือปุ่มล่างสุด และคลิกท่ีเมนูออกจากระบบ 

* ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น 
ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม 

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

7. บริษัทได้ให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และทำการ
ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ 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 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และขอเชิญให้ 
นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ได้มอบหมายให้ นางสิริมา ฟาซา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม โดยมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

เหตุการณ์สำคัญปี 2564 

1. ปี 2564 การบริโภคโดยรวมของเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนและแบบแผ่นในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31  
และการผลิตในประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2563 และโดยมากเป็นการเติบโตจาก
การนำเข้าร้อยละ 48 

2. ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้และลดภาระหนี้สิน 
3. กรณีที่บริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา ดังน้ัน บริษัทจึงไม่รวมงบการเงินของจี เจ สตีลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท 

งบกำไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ) เปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 

1. รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 9,314 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 15,814 ล้านบาทในปี 2564 จำนวน 
6,500 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาขาย (บาท/ตัน) เพิ่มขึ้น 10,582 บาท/ตัน จากป ี2563 (หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 66) อีกทั้งปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 14,623 ตันจากปีท่ีแล้ว (หรือร้อยละ 3) 

2. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 9,302 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 13,062 ล้านบาทในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 40  
โดยสาเหตุหลักมาจาก 

- ราคาต้นทุนของเหล็ก (Metallic) เพิ่มขึ้นจาก 10,652 บาทต่อตันในปี 2563 เป็น 16,139 บาทต่อตัน
ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 52 อันเนื่องมาจากราคาอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ในช่วงขาข้ึน 
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- ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion) เพิ่มขึ้นจาก 4,866 บาทต่อตันเป็น 5,546 บาทต่อตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14 

3. กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคญัอันเป็นผลจากราคาขายเหล็กแผ่นรดีร้อนที่ปรับตัวสงูขึ้น
อย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 66 ดังกล่าวข้างต้น 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2564 มีจำนวน 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี 2563 จำนวน 167 ล้านบาท 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจที่เกิดขึ้นในป ี2564 

5. ต้นทุนทางการเงินปี 2564 จำนวน 478 ล้านบาท ลดลงจากป ี2563 จำนวน 145 ล้านบาท สาเหตหุลัก
มาจากการชำระดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทในระหว่างปี และชำระดอกเบี้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of 
Credit: LC) 

6. บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวนท้ังสิ้น 1,323 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาขายเหล็กแผ่นรดีรอ้น
ที่เพ่ิมขึ้น  

7. เนื่องมาจากในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธติามที่กล่าวข้างต้น ดังน้ัน อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.046 บาทต่อหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน (เฉพาะกิจการ) เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือจำนวน 715 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มีจำนวน 88 ล้านบาท 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นเนื ่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  ๆ เนื่องจากการจัด

ประเภทรายการเงินลงทุนในจีเจ สตีล จำนวน 693 ล้านบาท และการลดลงของอาคารและอปุกรณ์จาก

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 324 ล้านบาท 

3. หนี้สินหมุนเวียน โดยหลักลดลงจากการชำระคืนเงินกู้จำนวน 1.1 พันล้านบาท ชำระคืนหนี้เก่า และการ

ปรับโครงสร้างหนี้ 

4. หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากจัดประเภทรายการไปเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ส่งผลให้หนี้สินที่เป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น (จาก 30.2068 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ณ 30 ธันวาคม 

2563 เป็น 33.5929 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ณ 30 ธันวาคม 2564) 

งบกระแสเงินสด 

1. บริษัทมเีงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2564 สุทธิ จำนวน 1,655 ล้านบาท 

2. บริษัทใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน ปี 2564 จำนวน 188 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินสดสำหรับ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) เป็นเงินจำนวน 188 ล้านบาท 

3. บริษัทใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2564 จำนวน 1,381 ล้านบาท สาเหตหุลักมาจากการชำระ

คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1,136 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 127 ล้านบาท 

4. บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิงวดปี 2564 จำนวน 86 ล้านบาท หลังจากรวมเงินสดต้นปี 2564 จำนวน 331 

ล้านบาท ทำให้เงินสดสิ้นปี 2564 มีจำนวนคงเหลือ 419 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด และสินค้าคงเหลือ) และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน (เงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อ่ืน และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) 

2. ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกำไรเนื่องจากราคาขายและส่วนต่างราคา (Metal 

spread) ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากกำไรในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากกำไรในปี 2563 

ภาพรวมทางการเงินของงบการเงินรวมกรณีไม่รวมงบการเงินของจี เจ สตีล  

1. ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 จี เจ สตีล ได้ทำการแปลงหนี ้เป็นทุน จึงทำให้สัดส่วนของการถือหุ้น

ของบริษัทใน จี เจสตีล มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 25.70  กลายเป็นร้อยละ 18.72 ในปี 2560 และเป็นร้อยละ 

17.28 ในปี 2561 และตั้งแต่ปี 2562 เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.54 โดยแบ่งเป็นการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 

8.24 และทางอ้อมโดยถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ จำกัด ร้อยละ 1.21 

2. จากสถานการณ์ที ่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในจี  เจ สตีลลดลงตามลำดับดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

พิจารณาว่า อำนาจควบคุมการบริหารของ จี เจ สตีล ได้ถูกโอนไปยัง ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I 

(MAURITIUS) LIMITED (“ACOI”) ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมตั้งแตน่ั้น  

3. ภายหลังจาก ACOI ได้เพิ่มทุนในปี 2560 เป็นผลให้บริษัทสญูเสียอำนาจควบคุมใน จี เจ สตลี ดังนั้น 

บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (ปรับปรุงใหม่) โดยไม่รวม

งบการเงินของ จี เจ สตีล พร้อมทั้งจะจัดประเภทเงินลงทุนใน จี เจ สตีล ไปเป็น “เงินลงทุนระยะยาวอื่น” และ

วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวมเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563 หลังปรับปรุงใหม่โดยไม่รวม จี เจ สตีล 

1. บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,325 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนในปี 2563 จำนวน 

600 ล้านบาท ดังนั้น กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,925 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาขายเหล็กแผ่น

รีดร้อนที่เพิ่มขึ้น 

2. สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 มูลค่ารวม 10,989 ล้านบาท กลายเป็น 12,340 ล้านบาทในปี 2564 

คิดเป็นมลูค่าที่เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิน้ 1,351 ล้านบาท 

3. หนี้สินรวมในปี 2563 จำนวน 7,330 ล้านบาท ลดลงเหลือ 6,561 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงจากปี 2563

ทั้งสิ้น 769 ล้านบาท โดยหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ค้างจ่าย 
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4. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากในปี 2563 จำนวน 3,659 ล้านบาท เป็น 5,779 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

จำนวน 2,120 ลบ. 

5. เงินสดรับจากกิจการดำเนินงานมจีำนวน 1,655 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 

6. เงินสดที่ใช้ไปในกิจการการลงทุนมีจำนวน 188 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน 

7. เงินสดที่ใช้ไปในกิจการจัดหาเงินมีจำนวน 1,381 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่าย 

8. โดยสรุป เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิระหวา่งปีจำนวน 86 ล ้านบาท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 
Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง นโยบายของนิปปอน สตีล ที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงานจากประเทศญี่ปุ่น  

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเชื่อว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของนิปปอน สตีล  
จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาท่ีเกิดประโยชน์อันคุ้มค่ากับธุรกิจ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือจากนิปปอน สตีล ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความแข็งแกร่งและมีชื่อเสียง 

นายราจีฟ ชวาเวิ ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า  บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเรื ่องนี้  
โดยทำงานร่วมกับหลายธนาคารภายใต้คำแนะนำของนิปปอน สตีล ซึ่งในธนาคารเหล่านั้นมีธนาคารที่มาจากประเทศญี่ปุ่นด้วย 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทช้ีแจงเรื่องการจ่ายเงินโบนัสค่าบริหารที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2564  

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โปรแกรม Incentive Bonus ของปี 
2564 เป็นระบบใหม่ของบริษัท โดยอ้างอิงจากผลกำไรของบริษัทเพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไร หรือผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวใช้สำหรับปี 2564 เท่านั้น ปัจจุบัน
ได้ยุติโปรแกรมนี้แล้ว โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดโปรแกรมใหม่ท่ีเหมาะสมต่อไป 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการผลตอบแทนท่ีผ่านมานั้นอาศัยกำไร
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 และความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรเพื่อ 
ผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านิปปอน สตีล มีแผนจะควบรวมบริษัทและ จี เจ สตีล หรือไม่ 
และขอให้ทางนิปปอน สตีลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูแลบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้มีเงินปันผลเหมือนบริษัทเหล็กอ่ืน ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทเคยพิจารณาเรื่องการควบรวม
กิจการระหว่าง จี เจ สตีล กับบริษัท แต่การแปลงหนี้เป็นทุนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในจี เจ สตีล ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปัจจุบันยังไม่มีแผนที่จะควบรวมสองกิจการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายที่สามารถดำเนินการได้ในส่วนท่ี 
ทั้งสองบริษัทสามารถแบ่งเบาซึ่งกันและกัน 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนิปปอน สตีล กับบริษัทประกอบ
ธุรกิจต่างแขนงกัน โดยนิปปอน สตีล ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 3 ส่วน ได้แก่ (1) เหล็กรีดร้อนสำหรับรีดเย็นต่อในอุตสาหกรรม
รถยนต์ กระป๋อง และงานก่อสร้าง (2) เหล็ก Pickled & Oiled สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และ (3) เหล็กรีดร้อนอื่นๆ 
สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทและนิปปอน สตีล เป็นลูกค้าคนละกลุ่มกัน จึงไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แต่อย่างใด และนิปปอน สตีล เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ ่น ซึ ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของธรรมาภิบาล (Good Governance) ขอให้ ผู้ถือหุ้นวางใจในเรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท 

นางเภาลีนา บุญญาภิภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นว่า 
จี สตีล ไม่ต้องรวมงบการเงินของจี เจ สตีล มีผลดีและผลเสียอย่างไร 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีเงินทุน
หมุนเวียน (Working Capital) เป็นของตนเอง ทำให้ทั้งสองบริษัททำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน การรวมงบการเงินสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทกลุ่มขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากมีการลดสัดส่วนในการถือหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถแสดงได้ว่าเปน็
กลุ่มเดียวกัน แต่ในเชิงทางการเงินไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 

นางเภาลีนา บุญญาภิภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปี 2564 บริษัทจ่ายโบนัสทั้งหมดเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่ 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า โบนัสจำนวน 190 ล้านบาท  ดอกเบี้ย
เงินกูจ้ำนวน 478 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสดเป็นการบันทึกสะสม (accrued) 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ตามรายละเอียดที่ได้รายงานข้างต้น 

มติที่ประชุม  เนือ่งจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

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

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 1 
ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถาม 
ลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปบีัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 23,564,047,729 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไม่เห็นด้วย 615,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 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 49. กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง 

ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ 

จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถาม  

ลงใน Q&A และกดส่งคำถาม  

นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของนิปปอน สตีล ที่เข้ามาลงทุนในบริษัท 
และจี เจ สตีล และโอกาสในการจ่ายเงินปันผล  

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า นิปปอน สตีล เข้าลงทุนเพื่อตอบสนองการใช้งาน
เหล ็กแผ ่นร ีดร ้อน (“Hot-Rolled coil”) ท ี ่ม ีอย ู ่หลากหลายในประเทศไทย ซ ึ ่ งคาดหมายว ่าจะเต ิบโตต ่อไป
ด้วยประวัติท่ียาวนานของบริษัท นิปปอน สตีล จึงมุ่งที่จะต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยี การจัดการ และเครือข่ายของนิปปอน สตลี 
เข้ามาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทบนพื้นฐานที่สำคัญ คือ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การต่อยอดหรือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งนั้นจะจะดำเนิ นการภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้  
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(1) การผลิตและจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศไทย (2) การปรับปรุงสมรรถนะทางธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และการส่งมอบ (3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อถอื
ได้ให้กับลูกค้า และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายตามความ
ต้องการของการใช้งาน   

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม 
จึงต้องหาวิธีที่จะล้างขาดทุนสะสมก่อนดำเนินการจ่ายปันผล หนึ่งในทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ คือ การลดจำนวนหุ้น 
อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการลดจำนวนหุ้นแล้ว บริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 6,700 ล้านบาท บริษัทจึงต้องพิจารณา 
หาวิธดีำเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพิ่มแจงว่า คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ยอดขาดทุนสะสมค่อนข้างสูง จึงต้องอาศัยเวลาที่จะจัดการ
ตามความเหมาะสม สำหรับมาตรการระยะสั้นถึงระยะกลาง ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มเสถียรภาพ
ของการผลิต การปรับปรุงเทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการล้างขาดทุนสะสมโดยเร็วเพื่อให้บริษัทอยู่ในสถานะ
ที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่นิปปอน สตีล ได้ซื้อหุ้นและหนี้จากผู้ถือหุ้นเดิมที่คิด
อัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีผลขาดทุน นิปปอน สตีลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร   

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทอยู่ในระหว่างทำงานร่วมกับธนาคาร
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการแนะนำโดยนิปปอน สตีล เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ท่ีบริษัทมีอยู่ และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง 

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเข้าลงทุนของนิปปอน สตีล จะ
ทำให้สถานการณ์ของบริษัทดีขึ้นหลาย ๆ ประการ รวมถึงปัญหาการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง และบริษัทจะสามารถใช้โอกาสนี้
ในการปรับโครงสร้าง และสร้างธุรกิจที่ดีและยั่งยืนต่อไป 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนน

เสียงดังนี้  

เห็นด้วย 23,564,662,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999906 

ไม่เห็นด้วย 221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000094 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2565 

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายหลี จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  

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 สำหรับรอบปี

บัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน 

180,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้ งนี้  

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และ 2564 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 เพ่ิม (ร้อยละ) 

ค่าสอบบัญช ี 4,180,000 บาท 4,000,000 บาท 4.5 

ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี 0 

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

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

แต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดัง

รายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะ

ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 
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สำหรับรายละเอียดคา่สอบบัญชีและค่าบรกิารอื่นท่ีบริษัทจ่ายให้กับผูส้อบบัญชี บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

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

แบบ 56-1 One Report  

นายหลี จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึก

คำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   

โดยแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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 สำหรับงบการ เงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏ

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 23,564,047,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วย 615,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายหลี จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ

ผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย 

1. นายโนบุโอะ  โอโคจิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

2. นายบัณฑูรย์  จุ้ยเจริญ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร 

3. คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ  
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โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและ

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน

และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการ 

ชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ

เสนอช่ือ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเลือกตั้ง นายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ซึ่งดำรง

ตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานคณะบริหาร มาตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็น

ระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 19 

ปี 11 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 22 ปี 11 เดือน  

โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  

ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

นายหลี จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึก

คำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้บริษัทได้แยกการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 
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1) นายโนบุโอะ โอโคจิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

  กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

เห็นด้วย 23,564,662,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999906 

ไม่เห็นด้วย 221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000094 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
 

2) นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร 
เห็นด้วย 23,564,047,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วย 615,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ  

เห็นด้วย 23,564,162,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99787716 

ไม่เห็นด้วย 500,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00212276 

งดออกเสียง 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000008 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ประธานได้เรียนเชิญ นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายหลี จง หยวน รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 

กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้

เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้ 
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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 ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ

ตำแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

นายหลี จง หยวน ได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึก

คำถามลงใน Q&A และกดส่งคำถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้

ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ปรากฏ

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 23,564,662,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999906 

ไม่เห็นด้วย 221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000094 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000000 
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วาระที่ 8 ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้บันทึกคำถามลงใน 

Q&A และกดส่งคำถาม โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุท่ีหุ้นของบริษัทยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ตอบคำถามของตลาด

หลักทรัพย์ฯ ครบถ้วนแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำถามเพิ่มเติม และ

บริษัทได้ตอบครบถ้วนแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการพิจารณาให้บริษัทไม่รวมงบ

การเงินของจี เจ สตีล ไว้ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้พยายาม

อย่างเต็มที่ในหารือกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้เพื่อให้หุ้นของบริษัทสามารถ

กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็วท่ีสุด 

นายขจรศักดิ์ ดิลกกลัยากุล ผู้ถือหุน้ สอบถามว่า ข้อตกลงซื้อขายกับนิปปอน สตีล เสรจ็สมบรูณ์แล้วหรือไม ่

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า กระบวนการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แล้ว 

นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ
บริษัทในเครือของนิปปอน สตีล ท่ีจะค้าขายกับเครือจี เจ สตีล และจี สตีล มี 

 
นายบัณฑูรย์ จุ ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี ้แจงว่า  เนื ่องจากนิปปอน สตีล กับบริษัททำธุรกิจ

เหล็กต่างแขนงกัน โดยนิปปอน สตีล เน้นเหล็กรีดร้อนสำหรับรีดเย็นต่อ และเหล็กรีดร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจจึง

ไม่ได้ทับซ้อนกับบริษัท จึงไม่ได้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด และนิปปอน สตีล ให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่อง 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น วางใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ เครือข่ายของ

นิปปอน สตีล ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่จะการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทอันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการ

ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต หากจะมีการสนับสนุนกันก็จะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น การตัดสินใจของ

บริษัทในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของนิปปอน สตีล จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น นิปปอน สตีล 

เป็นสำคัญ 

นางสาวปาวีณา เดชอิทธิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการปี 2565 - 2566 หลังการเปลี่ยน
ผู้บริหารใหม่เป็นอย่างไร 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า จากภาวะความผันผวนในปัจจุบัน ทำให้การคาดการณ์
เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี คณะผู้บริหารจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเทา่ที่จะ
ทำได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามท่ีในปี 2555 - 2557 บริษัทต้องปิดโรงงานเพราะปัญหาสำคัญหนึ่ง
มาจากการทุ่มตลาดจากเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศ และปัญหาความผันผวนของราคาตลาดเหล็กมีอยู่เสมอ บริษัทจะ 
ประสานงานกับรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน ผู้นำเข้ากำลังผลักดันให้รัฐเปิดนำเข้าเสรี 

นายบัณฑูรย์ จุ ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ชี ้แจงว่า  บริษัทให้ความสำคัญกับหลักการค้าเสรีและ 
การแข่งขันที่ยุติธรรม บริษัทจะดำเนินการร่วมกับภาครัฐตามที่สมควร 

นายกฤษนันทร์ เกวลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้นหรือไม่  
จำนวนเท่าไหร่ 

นายบัณฑูรย์ จุ ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร ชี ้แจงว่า  ปัจจุบันมีภาวะความผันผวนเป็นอย่างมาก  
การคาดการณ์ต่าง ๆ ทำได้ยาก คณะผู้บริหารจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด และควบคุม
ต้นทุนการผลิต ควบคูไ่ปกับหาโอกาสในการส่งออก และปรับราคาเพื่อชดเชยต้นทุนท่ีสูงขึ้น เพื่อท่ีจะรักษาผลกำไรที่เหมาะสม
และเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามง แผนการเพิม่กำลังการผลติของบริษัท 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แผนระยะสั้นและระยะกลางของบริษัทจะเป็นการ
ปรับปรุงเครื่องจักร เน้นเรื่องคุณภาพ และเสถียรภาพในการผลิต ซึ่งที่ผ่านมา เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่จำเป็นจะต้องฟื้นฟูอย่าง
เร่งด่วน ควบคู่ไปกับการหาโอกาสในการส่งออก เมื่อภารกิจในระยะสั้นและระยะกลางเป็นไปตามที่คาดหมายแล้ว ระยะถัดไป
จะเป็นการพยายามเพิ่มกำลังการผลิต ขยายการส่งออก และพยายามเพิ่มอัตราการใช้งานของเครื่องจักรให้สูงขึ้น 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู ้ถือหุ้น สอบถามว่า วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ ้นในยูเครนจะก่อให้เกิดปัจจัยในแง่บวกต่อ
อัตรากำไรของบริษัทหรือไม ่อย่างไร 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ปัจจุบัน นอกจากสงครามระหว่างรัสเซีย
กับยูเครนแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อาทิ การล็อคดาวน์ในประเทศจีน ปัญหาเงินเฟ้อในเกือบทั่วโลก ทำให้นอกจากราคาเหล็กผันผวน 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ผันผวนตามไปด้วย บริษัทจึงต้องพยายามอย่างมากที่จะรักษาอัตรากำไรและส่วนต่างของกำไรไว้ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แผนการของผู้บริหารชุดใหม่ในการจัดการเรื่องการขาดทุนสะสมของบริษัท 

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทยังมีตัวเลขขาดทุนสะสมจำนวน 
21.7 พันล้านบาท บริษัทอาจจะพิจารณาลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทลง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทก็อาจจะยังคงมีผลขาดทุน    

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ยอดขาดทุนสะสมของบริษัทค่อนข้างสูง จึงต้องอาศัย
เวลาที่จะจัดการตามความเหมาะสม สำหรับมาตรการระยะสั้นถึงระยะกลาง ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพ การลดต้นทุน  
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การเพิ่มเสถียรภาพของการผลิต การปรับปรุงเทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อเร่งรัดให้เกิดการล้างขาดทุนสะสมโดยเร็วเพื่อให้
บริษัทอยู่ในสถานะที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล และนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การให้เกียรติกับ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ในฐานะผู้ก่อตั ้งบริษัท และได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมเหล็กทั้งภาคเอกชนและราชการ  โดยขอให้นิปปอน สตีล   
นำความสามารถด้านธุรกิจเหล็กมายาวนาน และความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐของ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัท 

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทต้องให้ความสำคัญกับดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล  
ซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทอย่างแน่นอน และขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า 

ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

นับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท

ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่เผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมและดำเนินการต่อไป ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไข

หรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่าน

ในการบริหารกิจการต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

ปิดการประชุมเวลา 16.10 น. 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม 
 (นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน) 

ลงช่ือ    เลขานุการที่ประชุม 
 (นางสาวอาทยา สุขโท) 


