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ที ศบ.กม.021/2565
1 มีนาคม 2565
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2565

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ

สิงทีส่งมาด ้วย

1)

สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564

2)

รายงานประจําปี 2564 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code)

3)

รายชือ ประวัตก
ิ ารศึกษาและการทํางานของผู ้ทีได ้รับการเสนอชือ เพือเลือกตังเข ้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

4)

ข ้อมูลรายละเอียดของผู ้สอบบัญชี

5)

ขันตอนการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น

6)

หนังสือมอบฉันทะ

7)

ข ้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น) และ คํานิยามกรรมการอิสระ

8)

ิ ธิเข ้าร่วมประชุม
เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้น ทีมีสท

9)

ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น

10) แผนทีแสดงสถานทีจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ด ้วยคณะกรรมการของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด(มหาชน) ได ้มีมติให ้เรียกประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครังที
1/2565 ในวันที 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที 51 หมู่ 2 ถนนปู่ เจ ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตาม

ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี:1)

พิจารณาร ับรอง รายงานการประชุมสาม ัญประจําปี ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2564 ซึงประชุมเมือวน
ั ที 30 เมษายน
2564
ข้อเท็จจริง และ เหตุผล
บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผ ู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 เมือวันที 30 เมษายน 2564 และได ้จัดทํารายงานการ

ประชุมส่งให ้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทังได ้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริษัท (www.ssscth.com) ด ้วยแล ้ว โดยมีสําเนารายงานประชุม ซึงได ้บันทึกถูกต ้องความเป็ นจริง ตามสิงทีส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ตามกฎหมายวาระนีต ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
2)

พิจารณาร ับทราบ รายงานการดําเนินกิจการ ของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ทีผ่านมา และร ับทราบ
แผนการดําเนินกิจการของบริษ ัทฯ ในปี 2565

2

ข้อเท็จจริง และเหตุผล
เพือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปี 2564 ทีผ่านมา และ รับทราบแผนการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
ในปี 2565 ซึงวาระนีเป็ นเรืองทีรายงานเพือทราบ จึงไม่ต ้องมีการลงมติ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้น รับทราบผลการดําเนินการของบริษัท ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา
และแผนการดําเนินการในปี ต่อไป
3)

พิจารณาอนุม ัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหร ับรอบปี บ ัญชีต งแต่
ั
ว ันที 1 มกราคม 2564 ถึงว ันที 31 ธ ันวาคม
2564
ข้อเท็จจริง และเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท ได ้จัดให ้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชีตังแต่วันที 1 มกราคม

2564 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 เพือนํ าเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตใิ นการประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ตามทีมาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัต ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชีตังแต่วันที 1 มกราคม
2564 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล ้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี (สิงทีส่งมาด้วย 2)
ตามกฎหมายวาระนีต อ้ งผ่านมติอนุ มัต ิด ้วยคะแนนเสีย งข ้างมากของจํ านวนเสีย งทั งหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
4)

พิจารณาอนุม ัติการจ่าย เงินปันผล และการต งสํ
ั ารองตามกฎหมาย สําหร ับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ข้อเท็จจริง และเหตุผล
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ทีได ้รับการตรวจสอบแล ้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ มี
งบการเงินสําหรับรอบปี บัญชีสนสุ

กํา ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจํานวน

238,380,402.90

บาท

มีทุนจดทะเบียน

639,999,880.-บาท

และมีทุน

สํารองตามกฎหมายจํานวน 63,999,988.-บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
นอกจากนี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตม
ิ หาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 48 กําหนดว่า
บริษัทต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว ้เป็ นทุนสํารอง ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 (ห ้า) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
เนืองจากบริษัทฯ ได ้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว ้ครบจํานวนร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล ้ว ดังนั น จึงไม่ต ้องตัง
สํารองตามกฎหมายเพิมอีกในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครังนี
ส่วนการจ่ายเงินปั นผลนั น เห็นสมควรเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัต ิ ให ้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2564 ตังแต่วันที 1 มกราคม 2564 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นจํานวน 639,997,880 หุน
้ ในอัตราหุ ้นละ 0.230
บาท รวมเป็ นเงินจํานวนทังสิน 147,199,512.40 บาทโดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 61.75 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย ซึงเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัททีกําหนดไว ้

3
ิ ธิในการรับเงินปั นผล คือว น
อนึง บริษัทฯ กําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ทีมีสท
ั ที 10 พฤษภาคม 2565 และ
ให ้จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในว ันที 27 พฤษภาคม 2565.
ตามกฎหมาย วาระนีต ้องผ่านมติอ นุมัต ิด ้วยคะแนนเสีย งข ้างมากของจํ านวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลการเปรียบเทียบอ ัตราการจ่ายเงินปันผล สําหร ับผลประกอบการ ปี 2563 ถึง ปี 2564
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563

2564

75,222,641.09

238,380,402.90

0.12

0.37

-

-

639,997,880 หุ ้น

639,997,880 หุ ้น

0.106

0.230

67,839,775.28

147,199,512.40

ร ้อยละ 90.19

ร ้อยละ 61.75

2. กําไรสุทธิต่อหุ ้น (บาท : หุ ้น)
3. จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึงไว ้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
4. จํานวนหุ ้น
5. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ ้น
6. รวมจํานวนเงินปั นผลทังสิน
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

5)

พิจารณาเลือกต งกรรมการใหม่
ั
แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริง และเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัต ิบ ริษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 และ ข ้อบัง คับของบริษั ทฯ ข ้อ 19 กํ าหนดไว ว้ ่า

ในการประชุมสามัญประจําปี ท ุกครัง ให ้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั งหมด ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจะแบ่งออก
ให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํานวนทีใกล ้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล ้ว ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจจะ
เลือกให ้เป็ นกรรมการอีกก็ได ้
ในปี นีกรรมการทีมีรายชือดังต่อไปนี

จะพ ้นจากตําแหน่งตามวาระ

โดยให ้การพ ้นจากตําแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญ

ประจําปี ของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ครั งที 1/2565 นี คือ
1. นายสุรศักดิ

คุณานันทกุล

กรรมการผู ้อํานวยการ และกรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม

2. ดร. ดําริ

สุโขธนัง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืน และ
กรรมการบริหารความเสียง

3. รศ.ดร.สุจริต

คูณธนกุลวงศ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือ
ความยังยืน และกรรมการบริหารความเสียง

4.

นางนภาพร

หุณฑนะเสวี

กรรมการ

4
บริษัทฯได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั งเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข ้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2565 เมือวันที 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยได ้กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
เสนออย่างชัดเจนลงไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มผ
ี ถ
ู้ อ
ื หุน
้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบ ัติ
เหมาะสมเพือเข้าร ับการเลือกตงเป
ั ็ นกรรมของบริษ ัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ไม่ร วมกรรมการทีครบกํ าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุน
้
ประจํ าปี 2565) ได ้พิจ ารณาอย่างรอบคอบ ระม ด
ั ระว ังแล้ว เห็นควรเสนอให ้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารายชือบุคคลทีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เข ้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2565 รวม 4 คน ได ้แก่ (1) นายสุรศักดิ คุณานันทกุล, (2) ดร. ดําริ สุโขธนัง, (3) รศ.ดร.สุจ ริต คูณธนกุลวงศ์, (4) นาง
นภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการเดิมกลับเข ้ามาเป็ นกรรมการตําแหน่งหน ้าทีเดิมเช่นเดียวกับปี ก่อน
ทั งนีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาจากรายชือบุคคลทีกรรมการเสนอและรายชือบุคคลทีมี
ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตาม
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษั ท แนวทางการกํา กั บดูแลกิจการทีดีของสํ านั กงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลันกรองผู ้ได ้รับ การเสนอชือเป็ นกรรมการของ IOD
รวมทังได ้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธ ก
ี ารสรรหา โดยพิจ ารณาจาก ความหลากหลายในโครงสร ้างคณะกรรมการบริษัทฯ คุณสมบัต ิ
ความรู ้ ความชํานาญของกรรมการในด ้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคล (Skill Matrix of Director) อย่างละเอียดรอบคอบ และทักษะทีจําเป็ นที
ยังขาดอยู่ใ นคณะกรรมการบริษัทเพือให ้สอดคล ้องกับ กลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึงกรรมการทั ง 4 ท่าน มีความ
เหมาะสมด ้านคุณวุฒ ิ ความรู ้ ความสามารถ ทังในด ้านการบริหาร ด ้านเศรษฐศาสตร์ ด ้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมโยธา และเป็ นผู ้
ทีมีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั งภาครัฐ และเอกชน และ ผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการเดิมทั ง 4 ท่าน ในช่วงเวลาทีผ่านมาได ้
เข ้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึงมีสว่ นเกือกูลและให ้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให ้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได ้
เป็ นอย่างดี และบุคคลทั ง 4 ท่านไม่มค
ี ุณสมบัต ต
ิ ้องห ้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให ้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตใน
ิ ทีได ้มาโดยทุจริต และไม่ได ้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ ้นในกิจการใดที
หน ้าที ไม่เคยได ้รับโทษจําคุกหรือมีความผิดเกียวกับทรัพย์สน
มีสว่ นแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให ้กรรมการทัง 4 ได ้รับการพิจารณาเลือกตังกลับมาเป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึง โดยพิจารณาให ้กรรมการลําด ับที 2 และ 3 เป็ นกรรมการอิสระ เนืองจากมีคุณสมบัต ิส อดคล อ้ งกับนิย ามกรรมการอิสระของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท ดัง รายละเอียดนิย ามกรรมการอิส ระของบริษั ท ตามเอกสารทีแนบมาพร ้อมนี ซึง
สามารถปฏิบัต ิหนา้ ทีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัต ิงานตามหน า้ ทีทีได ้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการได ้อย่างอิส ระ แม้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระต ด
ิ ต่อมาเกิน 9 ปี แล้วก็ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการทีได ้รับการเสนอชือ)
คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2565 ได ้หารือ
กันอย่างกว ้างขวาง โดยนํารายชือบุคคลทังหมดตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ มาพิจารณาผ่านกระบวนการ
กล นกรองของคณะกรรมการบริ
ั
ษั ท รวมทั งพิจารณาคุณสมบัต ิเป็ นรายบุค คลอย่า งละเอีย ดรอบคอบ ระม ด
ั ระว งั แล ้วเห็ นว่า เป็ น
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ มีความรู ้ความสามารถ มีภาวะผู ้นํ า มีวส
ิ ัยทัศน์กว ้างไกล เป็ นผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตก
ิ ารทํางานทีโปร่งใสไม่ด่าง
พร ้อย มีคุณ สมบ ต
ั ค
ิ รบถ้วนตามกฎหมายทีเกียวข้อง และข้อบ งั ค บ
ั ของบริษ ท
ั รวมท งเหมาะสมก
ั
บ
ั การประกอบธุรกิจของ
บริษ ท
ั โดยมีป ระสบการณ์ ใ นด า้ นการบริห ารองค์ก รขนาดใหญ่ การกํ า หนดนโยบายและวางแผนกลยุท ธ์ ด า้ นการบริห าร ด า้ น
เศรษฐศาสตร์ ด ้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมโยธา รวมทั งด ้านการกํา กับ ดูแลกิจ การทีดี ทีเป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์ให ้เสนอชือบุคคลรวม 4 คนเข ้ารับการพิจ ารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2565 ได ้แก่
1.
2.

นายสุรศักดิ
ดร. ดําริ

คุณานันทกุล
สุโขธนัง

3. รศ.ดร.สุจริต

คูณธนกุลวงศ์

4. นางนภาพร

หุณฑนะเสวี

กรรมการผู ้อํานวยการ และกรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืน และ
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อม
เพือความยังยืน และ กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการ
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เนืองจากกรรมการทั ง 4 ท่านเป็ นผู ้มีคุณสมบัต ิครบถ ้วนตามทีกฎหมายกําหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท อีกทังเป็ นผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะทีจําเป็ น (Skill Matrix) ทียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทังได ้นํ าความรู ้
ประสบการณ์ และความเชียวชาญ มาให ข
้ ้อเสนอแนะอั นเป็ นประโยชน์ใ นการกํ า หนดกลยุท ธ์และนโยบายการดํ าเนินธุร กิจตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยังยืน และ สามารถนํ ามุมมองใหม่ๆ มาให ้คณะกรรมการ และ ยังสามารถอุท ศ
ิ เวลา และความพยายามในการปฏิบัต ิ
หน ้าทีเพือเสริมสร ้างให ้บริษัท มีคณะกรรมการทีเข ้มแข็ง และ เจริญก ้าวหน ้าได ้ และ คณะกรรมการได ้พิจารณาแล ้วว่าบุคคลทีจะเสนอ
ชือให ้เป็ นกรรมการอิส ระจะสามารถให ค
้ วามเห็ นได อ้ ย่างเป็ นอิส ระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท ีเกียวข ้อง

แม้ดํ ารงตําแหน่ง เป็ น

กรรมการอิสระติดต่อมาเกิน 9 ปี แล้วก็ตาม
บริษัทฯ ได ้แนบประวัตก
ิ ารศึกษา และการทํางานของกรรมการแต่ละท่าน เพือประกอบการตัดสินใจของท่านผู ้ถือหุ ้นมา
พร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนีด ้วย (สิงทีส่งมาด้วย 3)
ดังนั น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด ้วย
1.

นายวันชัย

คุณานันทกุล

ประธานกรรมการ

2.

นายสุรศักดิ

คุณานันทกุล

กรรมการผู ้อํานวยการ

3.

นายสุรพล

คุณานันทกุล

กรรมการรองผู ้อํานวยการ

4.

นายฮิโรยูก ิ

อิโนกูจ ิ

กรรมการรองผู ้อํานวยการ

5.

นายชิเงจิ

อันราคุ*

กรรมการ

*นายชิเงจิ

อันราคุ

เข ้ามาเป็ นกรรมการแทนนายทาคุ

ยามาดะ

ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการของบริษัท

ครังที 1/2565 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให ้มีผลตังแต่วันที 25 เมษายน 2565 เป็ นต ้นไป*
6.

นายจุน

มูราเซะ

กรรมการ

7.

นางนภาพร

หุณฑนะเสวี

กรรมการ

8.

ั
นายสิทธิชย

คุณานันทกุล

กรรมการ

9.

นายพงษ์ ศักดิ

อังสุพันธุ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

10.

ิ
นายวิชต

วุฒส
ิ มบัต ิ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

11.

ดร.ดําริ

สุโขธนัง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

12.

รศ.ดร.สุจริต

คูณธนกุลวงศ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ข ้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า การพิจารณาแต่งตังกรรมการต ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงข ้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี
(1) ผู ้ถือหุ ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ ้นต่อเสียงหนึง
(2) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต ้องใช ้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึงได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุ
ี คคลซึงได ้รับการเลือกตั งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
ทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให ้ผู ้เป็ นประธานเป็ นผู ้ออกเสียงชีขาด
และเพือให ้การปฏิบัตเิ ป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้สิทธิการแต่งตัง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
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6)

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน พิจารณากํ า หนดจากผลประกอบการของบริษั ทในปี ทีผ่า นมา และ

เปรียบเทียบอ ้างอิงกับบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจ ทีใกล ้เคียงกัน ความรับ ผิดชอบและผล
การปฏิบั ต ิหน า้ ทีของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการสํ า รวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) แล ้ว ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการเฉลียโดยรวมใกล ้เคียงค่าเฉลียโดยรวมของตลาด อีกทังยังได ้พิจารณาจากผลประกอบการ
และขนาดธุรกิจของบริษัทแล ้ว จึงเห็นสมควรเสนอให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ดังนี
กรรมการบริหารได ้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อ ปี (เท่ากับปี 2564) ส่วนกรรมการทีไม่ได ้รับเงินเดือน
รวมทั งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิส ระ กรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน กรรมการกํ ากั บ ดู แลกิจ การ/บรรษั ทภิบ าล
กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืน จะได ้รับเบียประชุมคนละ 30,000.บาท ต่อครังทีมาประชุม (เท่ากับปี 2564) ส่วนสิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอืน ๆ นอกจากทีกล่าวข้างต้น –ไม่ม ี –
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการทีผ่านมา
ค่าตอบแทนของกรรมการ

2565

2564

กรรมการบริหารได ้รับเงินเดือน

ไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี

ไม่เกิน 26,000,000.- บาทต่อปี

กรรมการทีไม่ได ้รับเงินเดือน รวมทั งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ/บรรษั ทภิบาล,
กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืน

ได ้รับเบียประชุมคนละ
30,000.-บาท ต่อครั ง
ทีมาประชุม

ได ้รับเบียประชุมคนละ
30,000.-บาท ต่อครัง
ทีมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล ว้ มีค วามเห็ น ว่ า คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได พ
้ ิจ ารณากลั นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในด ้านต่าง ๆ อย่างครบถ ้วนแล ้ว โดยเปรียบเทียบอ ้างอิงจาก
บริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทังพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทแล ้ว จึงเห็นควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
อนุมัต ิ กําหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 ดังนีคือ กรรมการบริหารได ้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี
ส่วนกรรมการทีไม่ได ้รับเงินเดือน รวมทังกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกํากับดูแล
กิจการ/บรรษั ทภิบาล กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล ้อมเพือความยังยืน จะได ้รับเบีย
ประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครังทีมาประชุม ส่วนสิทธิประโยชน ์ หรือค่าตอบแทนอืน ๆ นอกจากทีกล่าวข้างต้น –ไม่ม ี – ตามที
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
ตามกฎหมาย การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต ้องผ่านมติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้น ด ้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซึงมาประชุม ในการนีกรรมการท่านใดทีเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฯ และมีส่วนได ้เสียในเรืองดังกล่าว
ิ ธิลงคะแนนเสียงในวาระนี
ไม่มส
ี ท

7)

พิจารณาแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชี ประจําปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กํา หนดให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจํา ปี แต่งตัง

ผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตังสามารถแต่งตังผู ้สอบบัญชีคนเดิมได ้

7
นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยที กจ. 39/2548 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข ้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 20) กําหนดให ้
บริษัทฯ จัดให ้มีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี หากผู ้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัตห
ิ น ้าทีมาแล ้ว 5 รอบปี บัญชีตด
ิ ต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่
จําเป็ นต ้องเปลียนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตังผู ้สอบบัญชีรายอืนในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนันแทนผู ้สอบบัญชีราย
เดิมได ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้พิจารณาเสนอแต่งตังผู ้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพใน
การทํางาน และความเชียวชาญในการสอบบัญชี และ เมือได ้พิจารณาประวัตก
ิ ารทําหน ้าทีของผู ้สอบบัญชี

แต่ละราย เพือให ้

มันใจว่า ได ้มีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญ ชีอย่างถูกต ้องตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด ้วยเรืองการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี
พร ้อมทังข ้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล ้เคียงกัน
ดังนั นคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล ้วเห็นสมควรให ้ทีประชุมอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบร ษ
ิ ท
ั
แกรนท์ ธอนต น
ั จํากด
ั โดยมี นายสมคิด เตียตระกูล ผู ้สอบบั ญชีรับอนุญ าตทะเบียนเลขที 2785 และ/หรือ นางสาวก ญ
ั ญาณัฐ
ั วาลย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญ าต ทะเบียนเลขที 6549 และ/หรือ นางสาวล ก
ศรีร ัตน์ชช
ั ษมี ดีตระกูลว ฒ
ั นผล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9262 และ/หรือ นางสาวศร ัณญา
อ ัครมหาพาณิชย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9919 และ/หรือ นางสาวอมรจ ต
ิ เบ้าหล่อ เพชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 10853 เป็ นผู ้สอบบัญ ชีข องบริษัท ฯ ประจํ าปี 2565 อีก 1 ปี โดยผูส
้ อบบัญ ชีจ ากบริษั ท แกรนท์ ธอนตัน จํ ากัด ได ้
ปฏิบัตงิ านให ้กับบริษัทฯ เมือปี 2564 มีผลการปฏิบัต ิงานทีดี เป็ นทีน่าพอใจ และบุคคลทัง 6 คน มีคุณสมบัตไิ ม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกํา หนดค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2565 เป็ นเงิน 1,500,000.- บาท (เพิมขึนเมือเทียบก บ
ั ปี 2564)
ทังนีบริษัทได ้แนบข ้อมูลรายละเอียดของผู ้สอบบัญชีมาพร ้อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีด ้วย (สิงทีส่งมาด้วย 4)
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบ ัญชีรอบปี บญ
ั ชีทผ่
ี านมา

ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชี

2565

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,500,000.- บาท

1,490,000.- บาท

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

1,500,000.- บาท

1,490,000.- บาท

ค่าบริการอืน
รวม

2564

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด โดยมี นายสมคิด เตีย
ั วาลย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
ตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชช
6549 และ/หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9056 และ/หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9262 และ/หรือนางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 9919 และ/หรือ
นางสาวอมรจิต เบ ้าหล่อเพชร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 10853 เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2565 และกําหนดค่า
ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2565 เป็ นเงิน 1,500,000.-บาท (เพิมขึนเมือเทียบกับปี 2564) ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ทั งนีผู ้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มค
ี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได ้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู ้บริหาร / ผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่ หรือผู ้เกียวข ้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได ้ให ้บริการอืนๆ แก่บริษัท รวมทังไม่ได ้สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
ั
กับ ของผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เนืองจากบริษ ัทย่อยของบริษ ัทต งอยู
ั
่ทประเทศสาธารณร
ี
ัฐสงคมน
ย
ิ มเวียดนาม แต่
อย่างใดก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให ส
้ ามารถจ ัดทํา งบการเงินได้ท ันตามกําหนดระยะเวลา

8
ตามกฎหมาย วาระนีต ้องผ่านมติอ นุมัต ิด ้วยคะแนนเสีย งข ้างมากของจํา นวนเสียงทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
8)

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
วาระนีกํา หนดไว ้เพือให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามข ้อสงสัย และ/หรือ เพือให ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้ชีแจงข ้อซักถามหรือข ้อ

สงสัยต่าง ๆ (ถ ้ามี) โดยจะไม่มก
ี ารนําเสนอเรืองอืนใดให ้ทีประชุมพิจารณาอนุมัต ิ และจะไม่มก
ี ารลงมติใด ๆ ในวาระนี
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพือให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม (ถ ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯตอบข ้อซักถาม หรือชีแจงผู ้ถือหุ ้น
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด

พ.ศ.2535

มาตรา

105

ได ้กําหนดว่าผู ้ถือหุ ้นจะสามารถเสนอวาระอืน

ๆ

เพือพิจารณาในการประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้ จะต ้องถือหุ ้นรวมกันไม่น ้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมด
ิ ธิในการเข ้าร่วม
อนึง บริษัทฯ กําหนดวันที 15 มีนาคม 2565 เป็ นวันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ทีมีสท
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2565
จึงขอเรียนเชิญท่านเข ้าประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวโดยพร ้อมเพรียงกัน ซึงบริษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียน
ตังแต่เวลา 14.00 น. ตามรายละเอียดทีแจ ้งไว ้ใน สิงทีส่งมาด้วย 5 สําหรับผู ้ถือหุ ้นทีประสงค์จะเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองในครังนี
กรุณานํ าบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข ้าราชการ หรือใบขับขีมาแสดงเพือสิทธิในการเข ้าร่วมประชุม
เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นทีเดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ ได ้จัดเตรียมรถตู ้บริการรับ-ส่ง โดยจอดรถที บิกซีใกล ้
สถานีรถไฟฟ้ าปู่ เจ ้า ซึงรถจะออกในเวลา 13.30 น. และขากลับจะออกจากบริษัทฯหลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนให ้เข ้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข ้อความ
และลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะทีได ้แนบมานี (สิงทีส่งมาด้วย 6) และปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต ้องเรียบร ้อย สําหรับผู ้รับมอบ
ฉันทะทีจะเข ้าร่วมประชุมจะต ้องนํ าเอกสารหรือหลักฐานเพือแสดงตนในการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ตามรายละเอียดทีแจ ้งไว ้ใน สิงทีส่ง
มาด้วย 8 และส่งมอบต่อประธานในทีประชุม และ/หรือ ผู ้ทีได ้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุม
เพือเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นในกรณีท ีผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองได ้และมีความ
ั
ื นายพงษ์ศกดิ
ประสงค์จะมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของบริษัทฯลงมติแทน โปรดกรอกข อ้ ความในหนั งสือ มอบฉั นทะ และระบุช อ
อ ังสุพ น
ั ธุ ์ กรรมการอิส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึงไม่มส
ี ่ว นได้เสียพิเศษ ทีแตกต่างจากกรรมการคนอืน ๆ ในวาระที
เสน อสํ า หร บ
ั การประชุ ม ผู ้ถ ือ หุ ้น ค ร งนี
ั
เป็ นผู ร้ ั บ มอ บฉั นทะ โดยบริษั ทฯ ได แ
้ นบประวั ต ิ มาเพื อพิจ ารณาด ว้ ยแล ว้ (ตาม
เอกสารแนบท้ายสิงทีส่ง มาด้วย 7) และโปรดส่ง หนั ง สือ มอบฉั น ทะดัง กล่าวพร อ้ มเอกสารประกอบมายัง ฝ่ ายกฎหมาย บริษั ท
ศูนย์บริการเหล็ กสยาม จํ ากั ด (มหาชน) เลขที 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่ เจ ้าสมิงพราย ตํ าบลบางหญ ้าแพรก อํา เภอพระประแดง จั งหวัด
สมุทรปราการ 10130 และให ้ถึงบริษัทฯ ก่อนว ันที 12 เมษายน 2565 ด ้วยจักขอบพระคุณอย่างยิง
ทังนีบริษัทฯ ได ้เปิ ดเผยรายงานประจําปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ไว ้บนเว๊บไซต์บริษั https://www.ssscth.com/
และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ https://www.set.or.th/ เพือให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ศึกษาข ้อมูลเพิมเติม
อนึง

เพือเป็ นประโยชน์ต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว

หากผู ้ถือหุ ้นมีคําถามทีต ้องการให ้บริษัทฯ

ชีแจงในประเด็นของ

ระเบียบวาระทีนําเสนอครังนี สามารถจัดส่งคําถามล่วงหนา้ ได ้ที E-Mail: boonchai@ssscth.com; หรือ hiran@ssscth.com หรือ ส่ง
จดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ทีฝ่ ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) เลขที 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่ เจ ้าสมิงพราย
ตําบลบางหญ ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการ

