หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบ
การประชุมไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.gsteel.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”
> “ขอมูลผูถือหุน” > “การประชุมผูถือหุน” ไดตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน
บริษัทขอเรียนเชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ
เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนําสงหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับจริงและเอกสารประกอบบรรจุลงในซองจดหมายธุรกิจตอบรับมายังบริษัท
ตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ ทานสามารถสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ
มายังบริษัทลวงหนา ไดที่ cs@gsteel.com หรือสงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทาง
ที่หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
ในการประชุมผูถือหุน และงดจัดอาหารวางสําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
G Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107538000746

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2563

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1.

3.

รายงานประจํ าป 2562 และงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ สิ้ นสุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)
ประวั ติ ย อ และข อ มู ล ของบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการแทนกรรมการ
ที่พนจากตําแหนงตามวาระ
คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท

4.

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

5.

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6.

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code)

7.

ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code)

2.

•

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม

•

การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

8.

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
ขั้นตอนการเขารวมการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code)

9.

ขอมูลกรรมการของบริษัทที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ

•

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
12. นโยบายและมาตรการปองกันการติดตอของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
(ในรูปแบบ QR Code)
13. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
14. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (กรณีฝากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจงใหทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 (สิ่ งที่สงมาดวยลํ าดับที่ 1
ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
บริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในรูปแบบ
QR Code) จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
26,400,456,057 บาท
9,218,535,947 บาท
17,181,920,110 บาท

ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

งบการเงินรวม
24,116,865,930 บาท
1,457,311,198 บาท
0.31 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ

เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับ
รอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผานการตรวจสอบรับรองจาก
ผูสอบบัญชี รับอนุญาต และผา นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 46. กําหนดวา ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไมมีความจําเปนตองใช
เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมี กระแสเงิ นสดเพียงพอ บริษั ทมีนโยบายจา ย
เงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได
นิติ บุ ค คลและเงิ น สํ า รองตามกฎหมายแล ว อย า งไรก็ ต าม คณะกรรมการบริ ษั ท อาจจะ
กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความเหมาะสมและ
ตามความจําเปนของบริษัท เชน กรณีที่บ ริษัทมีความจําเปนต องใชเงินเพื่อการลงทุนหรื อ
การขยายกิ จการ หรื อกรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิ จหรื อสภาพตลาดหรื อมี
เหตุการณอื่นใดที่มีผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท เปนตน
ทั้งนี้ สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอตอ ที่ประชุมผู ถือหุนพิจ ารณาอนุมั ติการงดจั ดสรรเงิน กําไรเป น
ทุ น สํ า รองตามกฎหมาย และการงดจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 18. กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขา
รับตําแหนงอีกก็ได

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.

ดร. ชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย
นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิ ุล
นางสาวกรรณิการ ยมจินดา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 ในชวงระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทและ
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดวย คุณสมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคประกอบของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
ตลอดจนประสิ ท ธิ ภ าพและผลการปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษั ท ในช ว งที่ ผ า นมาแล ว เห็ น ว า กรรมการทั้ ง 3 ท า น
มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวงที่ผานมา กรรมการทุกทานปฏิบัติหนาที่
กรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเกิน 9 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560
ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย และเห็ นสมควรให ดร. ชั ยณรงค มนเที ยรวิ เชี ยรฉาย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหกับบริษัทตอไป เนื่องจากมีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
อิสระครบถวนตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดและมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน อันเปนประโยชนตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทอยางยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทไดอยางเปนอิสระ เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัทและเปนไปตามเกณฑและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดมา
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการ
เสนอชื่อจึงไดลงคะแนนเสียงพิจารณาเปนรายบุคคลเห็นสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่ อเลื อกตั้ ง ดร. ชั ยณรงค มนเที ยรวิ เชี ยรฉาย ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งประธานกรรมการ และกรรมการอิ สระ มาตั้ งแต ป 2543
นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 20 ปตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น 23 ปเศษ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ
มาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ ยมจินดา ซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งสิ้น 3 ป 8 เดือน โดยเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน
ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติยอและขอมูลของกรรมการทั้ง 3 ทาน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัท ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อไดพิจารณาโดยผาน
กระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ และระมัดระวั ง ตามหลักเกณฑการ
สรรหากรรมการของบริษั ทแล วเห็น วา กรรมการที่ ได รับ การเสนอชื่อ ทั้ ง 3 ท า น
มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวง
ที่ผานมากรรมการทุกทานปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววา ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวน
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด และมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
อันเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติ
หนาที่ แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทไดอยางเปนอิสระ เปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของและ
เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัท ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา ไดรักษาคุณสมบัติความเปน
อิสระและไมมีผลประโยชนขัดแยง และ/หรือมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท
แตอยางใด
คณะกรรมการบริษั ทจึ งเห็น สมควรตามขอ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนง จํานวน 3 ทาน ไดแก ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระมาตั้งแตป 2543 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา
20 ปตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลา
การดํารงตํ าแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิ สระ รวมทั้ งสิ้ น 23 ป เศษ
นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม
2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งสิ้น
8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ ยมจินดา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแต
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 3 ป 8 เดือน โดยเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตาม
กําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทน
กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ
คาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและเปนธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งไดพิจารณา
ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแตละคณะแลว
เห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งเปนจํานวนเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการ
ประจํ าป 2562 ที่ ได รั บอนุ มั ติ จากที่ ประชุ มผู ถื อ หุ น โดยรายละเอี ยดการจ ายค าตอบแทน
กรรมการ เปนดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย*
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือ
จากคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม
หมายเหตุ

คาตอบแทน
ประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

คาตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

60,000
-

20,000

6,250
5,000

60,000
-

-

6,250
5,000

-

-

6,250
5,000
-

*คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ ดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับค าตอบแทนในรูป ของเงินเดือน จะไม ไดรั บ
คาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลสําหรับรอบป 2562 ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ของรายงานประจําป หนา 62 ถึงหนา 64 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ตามรายละเอียด
ขางตน

การลงมติ

คะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี และตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพย ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย (รวมที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) กํ า หนดให บ ริ ษั ท จั ด ให มี ก าร
หมุ น เวี ย นผูส อบบัญ ชี หากผู สอบบัญ ชี ดั งกล า วปฏิ บั ติห น า ที่ม าแล ว 7 รอบป บั ญ ชีไ ม ว า
จะติ ด ต อกั น หรื อ ไม บริ ษั ทจะแต งตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ร ายที่ พ น จากการปฏิบั ติ ห น า ที่จ ากการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบบัญชีติดตอกัน
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คณะกรรมการบริษัทเสียงสวนใหญ ไดพิจารณาและเห็นวา เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
และผูถื อหุนของบริษัท ทุกราย ประกอบกับบริษัทอยู ในระหวางการดําเนิ นการยื่ นคําขอ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาใหบริษัทพนเหตุเพิกถอนจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Resume
Trading) รวมถึงเพื่อใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
รวมถึ ง เป น การเพิ่ ม โอกาสในการจั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ด ว ยมติ เ สี ย งส ว นใหญ จึ ง เห็ น สมควรเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับงบการเงิน สําหรับ
รอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงสวนใหญไมเห็นชอบการเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติหนาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ
งบการเงินไดอยางอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา ที่แสดงถึง
ผลงานเปนที่ประจักษ ซึ่งสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูมีสวนไดเสีย
และองคกรกํากับดูแลตลาดทุนและองคอื่นๆ เกี่ยวของไดเปนอยางดี ทั้งยังไมมีผลประโยชน
ขัดแยง และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท และเพื่อความสอดคลองตอเนื่องของการปฏิบัติ
หนาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินบริษัทที่ผานมาจนถึงในปจจุบัน
ที่อยูในชวงสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลัก ทรัพยกํ าหนด ถามีการเปลี่ย นผูสอบบัญชี อาจเกิด ผลเสีย หายได รวมถึ ง
คาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมที่สูงกวาผูสอบบัญชีเดิมอยางมีนัยสําคัญ ที่ไมไดแสดงถึง
คุณคาที่เพิ่มเติมเขามาใหกับบริษัทอยางเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผูถือหุนสวนนอยจะไดรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดรับ
หนั งสื อแจงประเด็นทางด านบริ หารที่ อาจเขาข าย มาตรา 89/25 ที่ จะต องมี การดําเนิ นการ
ตรวจสอบพร อมกั บคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย แ ห ง ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบดวยเสียงสวนใหญจึงไมเห็นควรเปลี่ยนผูสอบบัญชีในชวงเวลานี้
เนื่องจากแสดงถึงความไมโปรงใส และอาจมีผลประโยชนทับซอน ผิดหลักธรรมาภิบาลที่ดี
นอกจากนี้แมวาฝายบริหารจะแจงวาผูสอบบัญชีรายใหมเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเหมาะสม
แตคณะกรรมการตรวจสอบก็ยังไมเคยไดรับการนําเสนอหรือพูดคุยกับผูสอบรายใหมแตอยาง
ใด จากเหตุผลทั้งหมด จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงขางมาก เห็นวาไมมี
เหตุอันควรอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีในชวงเวลานี้
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีแตละ
ราย และประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ รวมถึ ง ความเหมาะสมของอั ต ราค า สอบบั ญ ชี
ป 2563 ดวยมติเสียงสวนใหญ จึงเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(1)

นายอภิชาติ สายะสิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
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(2)
(3)

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท พร อ ม
กําหนดคาสอบสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับปที่ผานมาในอัตรารอยละ
10.50 เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และราคา
ที่ทางผูสอบบัญชีเสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน
กับของบริษัท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาวไมรวมถึงคาบริการอื่น (Non-audit fee) ถาหากมี
ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)
รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2563 และ 2562
รายการ
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น

ป 2563 (ปที่เสนอ)
4,000,000 บาท
ไมมี

2562
3,620,000 บาท
ไมมี

เพิ่ม (รอยละ)
10.50
0

ผูสอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชี ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีความสัมพันธหรือสวนได
เสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี
ความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชี
รับอนุญาตดังรายนามขางตน ไมมีผูสอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัท
มาแลวเปนเวลาเกิน 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไมก็ตาม
นอกจากนี ้ เบเคอร ทิล ลี ่ ไดร ับ การจัด อัน ดับ ในระดับ โลกจากผลการสํ า รวจโดย
The International Accounting Bulletin World Survey ในป 2562 ให เ ป น บริ ษั ท ใน
10 อันดับแรก สําหรับเครือขายที่ใหญที่สุดในโลกในเชิงรายได และเปนอันดับที่ 9 จากจํานวน
ของ Partner และพนั กงานของบริ ษั ทซึ่ งสะท อนถึ งความกว างขวาง หลากหลาย รวมทั้ ง
ความเชี่ ยวชาญของเครื อข ายและการให บริ การของบริ ษั ท ในการนี้ บริ ษั ท เบเคอร ทิ ลลี่
ออดิ ท แอนด แอ็ ดไวเซอร รี่ เซอร วิ สเซส (ประเทศไทย) จํ ากั ด จึ งได รั บการเสนอชื่ อเป น
ผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับรายละเอียดคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่บริษัทจายใหกับผูสอบบัญชี บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
ในรูปแบบ QR Code)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

มี ม ติ เ สี ย งส ว นใหญ เห็ น สมควรเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง นายอภิ ช าติ
สายะสิ ต ผู สอบบั ญชี รั บอนุ ญาตเลขที่ 4229 หรื อ นางสาววิ มลศรี จงอุ ดมสมบั ติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่ ง ของ บริ ษั ท เบเคอร ทิ ล ลี่ ออดิ ท แอนด
แอ็ ด ไวเซอร รี่ เซอร วิ ส เซส (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
และกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใหขอบังคับของบริษัท ขอ 29. และขอ 34. มีความเหมาะสมสอดคลอง และเปนไปตาม
ที่กฎหมายกําหนด จึงเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29.

ตามพระราชกําหนดวา ดวยการประชุม ผานสื่ ออิเล็ กทรอนิกส ลงวั นที่ 19 เมษายน 2563
มาตรา 6 กํ า หนดให “การประชุ ม ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห ต อ งมี ก ารประชุ ม นอกจากจะ
ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
จะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมาย” และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา
และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุม
ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ลงวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2557 (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่
24 มี น าคม 2563 กํ า หนดให ก รณี ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ ไ ม ไ ด กํ า หนดหรื อ
หามวิธกี ารประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวเปนการเฉพาะ นิติบุคคลนั้นประสงคจะจัดประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็สามารถดําเนินการได
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนของบริ บ ทในขอ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และเป น ไปตามกฎหมาย
ที่กําหนดไว รวมทั้งประโยชนสูงสุดของบริษัทตอการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
ในบางกรณี ที่ ก รรมการประสงค จ ะเข า ร ว มประชุ ม แต ด ว ยข อ ขั ด ข อ งบางประการทํ า ให
ไม ส ามารถเดิ น ทางมายั ง สถานที่ ป ระชุ ม ได คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอให
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 29. เรื่ อ ง
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•

ขอ 29.

จากเดิม
“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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แกไขเปน
“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปน
ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ใหประธานหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
อาจกํ า หนดให ก ารประชุ ม ดั ง กล า วจั ด ขึ้ น โดยผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ป น ไปตาม
กฎหมายและระเบีย บที่เกี่ยวข องในเวลาดังกลาวนั้น การประชุมอิเล็ กทรอนิก ส
ดังกลาวใหถือว ามีผลเช นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จั ดในสถานที่แห ง
เดียวกันตามที่กฎหมายและขอบังคับฉบับนี้กําหนดไว”
(ข)

การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 34.

สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให
ยกเลิกและแกไขความในมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(“พรบ. บริษัท มหาชน”) ซึ่ง เกี่ยวข องกับการเรีย กประชุ มผูถือหุ นโดยผู ถือหุนของบริษั ท
เพื่อชวยสงเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ เพื่อใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับการแกไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ
บริษัท ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
•

ขอ 34.

จากเดิม
“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการ
สิ้น สุ ด รอบป ท างการบั ญ ชี ข องบริษั ท การประชุม ผู ถื อ หุ น คราวอื่น ๆ ให เ รี ย กว า
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน
ซึ่ง มี หุน นั บรวมกันไมน อยกว าหนึ่ งในห าของจํานวนหุ นที่จํ าหน ายได ทั้ งหมด หรื อ
จํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้น จะตองระบุ
วาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน”
แกไขเปน
“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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สิ้ น สุ ด รอบป ทางการบั ญชี ของบริ ษั ท การประชุ ม ผู ถื อหุ นคราวอื่ น ๆ ให เ รี ย กว า
“ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุน
ที่ จํ า หน า ยได ทั้ ง หมด จะเข า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับ
ไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียก
ประชุ ม โดยบริ ษัท ต องรั บผิ ดชอบค า ใช จ ายอั นจํ า เป นที่ เ กิด จากการจั ดให มีก าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรค
สามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิด
จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
การประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่งและสองอาจดําเนินการผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในเวลาดังกลาวนั้น หรือโดยการนํากฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของมาใชในเวลาดังกลาว การประชุมอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามี
ผลเชนเดียวกับที่การประชุมผูถือหุนที่จัดในสถานที่แหงเดียวกันตามที่กฎหมายและ
ขอบังคับฉบับนี้กําหนดไว”
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ
บริษัท ขอ 29. เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุน
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท และกําหนดใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติ มขอบั งคับของบริษั ทที่กรมพัฒนาธุรกิ จ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบี ยน และมี อํ านาจดํ าเนิ นการตามคํ าสั่ งของนายทะเบี ยนเพื่ อให การ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ตามรายละเอียดขางตน

การลงมติ

คะแนนเสี ยงไม น อยกว าสามในสี่ ของจํ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู ถื อหุ นซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

เห็ นว าเพื่ อให ผู ถื อหุ นได ซั กถามและให คณะกรรมการบริ ษั ทได ตอบซั ก ถามของ
ผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ
จะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
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บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record Date) ในวันที่
1 กรกฎาคม 2563
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวขางตน อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่สง
มาด วยลําดั บที่ 10) เพีย งแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท านั้น และนํ าไปแสดงตอประธานที่ป ระชุ มหรือบุ คคลที่ป ระธาน
มอบหมายกอนที่ผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใชสําหรับการมอบฉันทะใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย เขารวมประชุมและลงมติแทนผูลงทุนตางประเทศเทานั้น
อนึ่ง หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนวา ทานสามารถมอบฉันทะใหแก
ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเขารวมประชุมและลงมติแทนผูถือหุนได โดยรายละเอียดขอมูลกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณี
ที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9
สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน บริษัทขอเรียน
เชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนําสงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบ
เอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทไดจัดเตรียมไวใหปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 14 กลับมายังบริษัท
ตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว (กรณีฝากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร)
ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหุน
หากทานผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามลวงหนาได
ที่ งานเลขานุการบริษัท cs@gsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-634-4114 โดยขอใหทานผูถือหุนระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู
ที่สามารถติดตอได ซึ่งบริษัทจะไดรวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงแกทานตอไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
- ลายมือชื่อ (ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย)
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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