
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)



 

 

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน  

บริษัทขอเรียนเชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้  

โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ รวมทั้งนําสงหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับจริงและเอกสารประกอบบรรจุลงในซองจดหมายธรุกิจตอบรับมายังบริษัท 

ตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

ทั้งนี้ ทานสามารถสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเร่ืองอ่ืนๆ  

มายังบริษัทลวงหนา ไดที ่cs@gsteel.com หรือสงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ 

 

บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทาง 

ที่หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของที่ระลึก 

ในการประชุมผูถือหุน และงดจัดอาหารวางสําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม 

ผูถือหุนสามารถเรียกดหูนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบ 

การประชุมไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.gsteel.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”  

> “ขอมูลผูถือหุน” > “การประชุมผูถือหุน” ไดตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 



บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 
G Steel Public Company Limited 

ทะเบียนเลขท่ี 0107538000746 

 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง   ขอเรียนเชิญประชมุสามัญผูถอืหุน ประจําป 2563 

เรียน  ทานผูถือหุน  

 บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานประจําป 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)  

 2. ประวัติยอและขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการ 

ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 3. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท  

 4. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563  

 5. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 6. ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code) 

 7. ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code) 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

 8. ข้ันตอนการเขารวมการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code) 

 9. ขอมูลกรรมการของบริษัทท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.  

 11. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 12. นโยบายและมาตรการปองกันการติดตอของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)  

(ในรูปแบบ QR Code) 

 13. แบบคัดกรองโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

 14. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (กรณฝีากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร) 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 ในวันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุม ดังตอไปน้ี  

  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)    
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วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

รายละเอียดตามท่ีประธานจะแจงใหทราบ 

การลงมติ  เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  

ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบ  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

การลงมติ  เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ

บริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 ในรูปแบบ 

QR Code) จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

สินทรัพยรวม 26,400,456,057 บาท 

หน้ีสินรวม 9,218,535,947 บาท 

สวนของผูถือหุน 17,181,920,110 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน งบการเงินรวม 

รายไดรวม 24,116,865,930 บาท 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,457,311,198 บาท 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 0.31 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับ

รอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผานการตรวจสอบรับรองจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว 

การลงมติ  คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 46. กําหนดวา ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คือ ในกรณีปกติท่ีบริษัทไมมีความจําเปนตองใช

เงินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจาย 

เงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 

นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะ

กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความเหมาะสมและ

ตามความจําเปนของบริษัท เชน กรณีท่ีบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการลงทุนหรือ 

การขยายกิจการ หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมี

เหตุการณอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท เปนตน 

ท้ังน้ี สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเปน 

ทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 18. กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน

หน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจาํนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอน้ีจะเลือกตั้งใหเขา

รับตําแหนงอีกก็ได 

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ 

3. นางสาวกรรณิการ ยมจินดา กรรมการ 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม

และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 ในชวงระหวางวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทและ

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ 

และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดวย คุณสมบัติ 

คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคประกอบของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท 

ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมาแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 3 ทาน  

มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวงท่ีผานมา กรรมการทุกทานปฏิบัติหนาท่ี

กรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมปีระสทิธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

พิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเพ่ิมเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเกิน 9 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560  

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเห็นสมควรให ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย  

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหกับบริษัทตอไป เน่ืองจากมีคุณสมบัติการเปนกรรมการ

อิสระครบถวนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนดและมีประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน อันเปนประโยชนตอการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทอยางยิ่งตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัทไดอยางเปนอิสระ เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัทและเปนไปตามเกณฑและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของตลอดมา 

เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการ

เสนอช่ือจงึไดลงคะแนนเสียงพิจารณาเปนรายบุคคลเห็นสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแตป 2543  

นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 20 ปตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมท้ังสิ้น 23 ปเศษ นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ 

มาตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังสิ้น 8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ ยมจินดา ซึ่งดํารง

ตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังสิ้น 3 ป 8 เดือน โดยเสนอใหกรรมการท้ัง 3 ทาน 

ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

โดยประวัติยอและขอมูลของกรรมการท้ัง 3 ทาน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ

บริษัท ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 และสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือไดพิจารณาโดยผาน

กระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการ 

สรรหากรรมการของบริษัทแลวเห็นวากรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือท้ัง 3 ทาน  

มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวง 

ท่ีผานมากรรมการทุกทานปฏิบัติหนาท่ีกรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดี

และมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววา ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเปนกรรมการอิสระครบถวน

ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด และมีประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

อันเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทอยางยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติ

หนาท่ี แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะนําตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัทไดอยางเปนอิสระ เปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของและ 

เปนประโยชนอยางสูงตอบริษัท ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา ไดรักษาคุณสมบัติความเปน

อิสระและไมมีผลประโยชนขัดแยง และ/หรือมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท

แตอยางใด 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหนง จํานวน 3 ทาน ไดแก ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระมาตั้งแตป 2543 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 

20 ปตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลา

การดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมท้ังสิ้น 23 ปเศษ  

นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 

2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 4 เดือน ตอเน่ืองกัน หากไดรับการอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ รวมท้ังสิ้น  

8 ป 4 เดือน รวมถึงนางสาวกรรณิการ ยมจินดา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแต

วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 8 เดือน ตอเน่ืองกัน หากไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี จะมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 

รวมท้ังสิ้น 3 ป 8 เดือน โดยเสนอใหกรรมการท้ัง 3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตาม

กําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดใหการจายคาตอบแทน

กรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ

คาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสมและเปนธรรม ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งไดพิจารณา

ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแตละคณะแลว 

เห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งเปนจํานวนเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2562 ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยรายละเอียดการจายคาตอบแทน

กรรมการ เปนดังน้ี 
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ตําแหนง คาตอบแทน 

ประจําตําแหนง 

(บาท/เดือน) 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - 20,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คณะกรรมการชุดยอย* 

ประธานกรรมการ - - 6,250 

กรรมการ - - 5,000 

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนนอกเหนือ 

จากคาตอบแทนรายเดือนและคาเบ้ียประชุม 

- - - 

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไมไดรับ

คาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณีท่ีกรรมการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับ

ตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4) 

โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลสําหรับรอบป 2562 ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ของรายงานประจําป หนา 62 ถึงหนา 64 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ตามรายละเอียด

ขางตน  

การลงมติ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให 

ท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี และตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวา 

จะติดตอกันหรือไม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ีจากการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบบัญชีติดตอกัน 
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คณะกรรมการบริษัทเสียงสวนใหญ ไดพิจารณาและเห็นวา เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

และผูถือหุนของบริษัททุกราย ประกอบกับบริษัทอยูในระหวางการดําเนินการยื่นคําขอ 

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณาใหบริษัทพนเหตุเพิกถอนจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน และกลับเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Resume 

Trading) รวมถึงเพ่ือใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงเปนการเ พ่ิมโอกาสในการจัดหาแหลงเ งินทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ดวยมติเสียงสวนใหญ จึงเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผู ถือหุน 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับงบการเงิน สําหรับ

รอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสียงสวนใหญไมเห็นชอบการเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม เน่ืองจากเห็นวา ผูสอบบัญชีจากสํานักงาน 

เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สามารถปฏิบัติหนาท่ีสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ 

งบการเงินไดอยางอิสระ ประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมา ท่ีแสดงถึง

ผลงานเปนท่ีประจักษ ซึ่งสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองผูมีสวนไดเสีย

และองคกรกํากับดูแลตลาดทุนและองคอ่ืนๆ เก่ียวของไดเปนอยางดี ท้ังยังไมมีผลประโยชน

ขัดแยง และ/หรือ มีสวนไดเสียกับบริษัท และเพ่ือความสอดคลองตอเน่ืองของการปฏิบัติ

หนาท่ีสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินบริษัทท่ีผานมาจนถึงในปจจุบัน

ท่ีอยูในชวงสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยกําหนด ถามีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี อาจเกิดผลเสียหายได รวมถึง 

คาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสูงกวาผูสอบบัญชีเดิมอยางมีนัยสําคัญ ท่ีไมไดแสดงถึง

คุณคาท่ีเพ่ิมเติมเขามาใหกับบริษัทอยางเหมาะสม เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและผลเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทและผูถือหุนสวนนอยจะไดรับ ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังไดรับ

หนังสือแจงประเด็นทางดานบริหารท่ีอาจเขาขาย มาตรา 89/25 ท่ีจะตองมีการดําเนินการ

ตรวจสอบพรอมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบดวยเสียงสวนใหญจึงไมเห็นควรเปลี่ยนผูสอบบัญชีในชวงเวลาน้ี 

เน่ืองจากแสดงถึงความไมโปรงใส และอาจมีผลประโยชนทับซอน ผิดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

นอกจากน้ีแมวาฝายบริหารจะแจงวาผูสอบบัญชีรายใหมเปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียงเหมาะสม  

แตคณะกรรมการตรวจสอบก็ยังไมเคยไดรับการนําเสนอหรือพูดคุยกับผูสอบรายใหมแตอยาง

ใด จากเหตุผลท้ังหมด จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการตรวจสอบโดยเสียงขางมาก เห็นวาไมมี

เหตุอันควรอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีในชวงเวลาน้ี 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาท่ีของผูสอบบัญชีแตละ

ราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราคาสอบบัญชี  

ป 2563 ดวยมติเสียงสวนใหญ จึงเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
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(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัต ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(3)  นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหน่ึงของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท พรอม

กําหนดคาสอบสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกวาเมื่อเทียบกับปท่ีผานมาในอัตรารอยละ 

10.50 เพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และราคา 

ท่ีทางผูสอบบัญชีเสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

กับของบริษัท ท้ังน้ี คาสอบบัญชีดังกลาวไมรวมถึงคาบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถาหากมี  

ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) 

รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2563 และ 2562 

รายการ ป 2563 (ปท่ีเสนอ) 2562 เพ่ิม (รอยละ) 

คาสอบบัญชี 4,000,000 บาท 3,620,000 บาท 10.50 

คาบริการอ่ืน ไมม ี ไมม ี 0 

ผูสอบบัญชี ท้ัง 3 รายของบริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่ เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชี ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีความสัมพันธหรือสวนได

เสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี

ความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดังรายนามขางตน ไมมีผูสอบบัญชีรายใดท่ีปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบบัญขีของบริษัท

มาแลวเปนเวลาเกิน 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 

นอกจากนี้ เบเคอร ทิลลี ่ ได ร ับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการสํารวจโดย  

The International Accounting Bulletin World Survey ในป  2562 ให เปนบริ ษัทใน  

10 อันดับแรก สําหรับเครือขายท่ีใหญท่ีสุดในโลกในเชิงรายได และเปนอันดับท่ี 9 จากจํานวน

ของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะทอนถึงความกวางขวาง หลากหลาย รวมท้ัง 

ความเช่ียวชาญของเครือขายและการใหบริการของบริษัท ในการน้ี บริษัท เบเคอร ทิลลี่  

ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรรี่  เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดรับการเสนอช่ือเปน 

ผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย 

สําหรับรายละเอียดคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทจายใหกับผูสอบบัญชี บุคคลหรือ

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชี สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

ในรูปแบบ QR Code) 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีมติ เสียงสวนใหญ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผู ถือหุนแตงตั้ ง นายอภิชาติ  

สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือนางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขท่ี 4411 คนใดคนหน่ึงของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่  ออดิท แอนด  

แอ็ดไวเซอรรี่  เซอร วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  

และกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับงบการเงิน สําหรับรอบป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือใหขอบังคับของบริษัท ขอ 29. และขอ 34. มีความเหมาะสมสอดคลอง และเปนไปตาม 

ท่ีกฎหมายกําหนด จึงเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(ก) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 29. 

ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 19 เมษายน 2563 

มาตรา 6 กําหนดให “การประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะ

ดําเนินการตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

จะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตาม

วิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย” และคําช้ีแจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา 

และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี  

24 มีนาคม 2563 กําหนดใหกรณีขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมไดกําหนดหรือ 

หามวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวเปนการเฉพาะ นิติบุคคลน้ันประสงคจะจัดประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็สามารถดําเนินการได 

ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของบริบทในขอบังคับของบริษัท และเปนไปตามกฎหมาย 

ท่ีกําหนดไว รวมท้ังประโยชนสูงสุดของบริษัทตอการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  

ในบางกรณีท่ีกรรมการประสงคจะเขารวมประชุม แตดวยขอขัดของบางประการทําให 

ไมสามารถเดินทางมายังสถานท่ีประชุมได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให 

ท่ีประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 29. เรื่อง  

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ขอ 29. 

จากเดิม 

“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง” 
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แกไขเปน 

“ขอ 29. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปน

ท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ใหประธานหรือบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ

อาจกําหนดใหการประชุมดังกลาวจัดข้ึนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในเวลาดังกลาวน้ัน การประชุมอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับการประชุมคณะกรรมการท่ีจัดในสถานท่ีแหง

เดียวกันตามท่ีกฎหมายและขอบังคับฉบับน้ีกําหนดไว” 

(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 34. 

สืบเน่ืองจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยให

ยกเลิกและแกไขความในมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(“พรบ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งเก่ียวของกับการเรียกประชุมผูถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท  

เพ่ือชวยสงเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ท้ังน้ี เพ่ือใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับการแกไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ

บริษัท ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

• ขอ 34. 

จากเดิม 

“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการ

สิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา 

“ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือ

จํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ัน จะตองระบุ

วาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน 

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 

แกไขเปน 

“ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการ
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สิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ  ใหเรียกวา 

“ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน 

คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัด

ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  

ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับ

ไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการ

ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรค

สามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับฉบับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิด

จากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

การประชุมผูถือหุนตามวรรคหน่ึงและสองอาจดําเนินการผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในเวลาดังกลาวน้ัน หรือโดยการนํากฎหมายและ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของมาใชในเวลาดังกลาว การประชุมอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามี

ผลเชนเดียวกับท่ีการประชุมผูถือหุนท่ีจัดในสถานท่ีแหงเดียวกันตามท่ีกฎหมายและ

ขอบังคับฉบับน้ีกําหนดไว” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ

บริษัท ขอ 29. เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุน

เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท และกําหนดใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่ง

ของนายทะเบียน และมีอํานาจดําเนินการตามคําสั่งของนายทะเบียนเพ่ือใหการ 

จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ตามรายละเอียดขางตน 

การลงมติ  คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวาเพ่ือใหผู ถือหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทไดตอบซักถามของ 

ผูถือหุน (ถามี) ดังน้ัน จะไมมีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและ 

จะไมมีการลงมตใิดๆ ในวาระน้ี 
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บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record Date) ในวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2563 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี

ดังกลาวขางตน อน่ึง ในกรณีท่ีผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให

บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งท่ีสง

มาดวยลําดับท่ี 10) เพียงแบบใดแบบหน่ึง แบบเดียวเทาน้ัน และนําไปแสดงตอประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธาน

มอบหมายกอนท่ีผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม ท้ังน้ี หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใชสําหรับการมอบฉันทะใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย เขารวมประชุมและลงมติแทนผูลงทุนตางประเทศเทาน้ัน 

อน่ึง หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนวา ทานสามารถมอบฉันทะใหแก 

ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเขารวมประชุมและลงมติแทนผูถือหุนได โดยรายละเอียดขอมูลกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณากรณ ี

ท่ีมีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 9 

สืบเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน บริษัทขอเรียน

เชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในการประชุมครั้งน้ี โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมท้ังนําสงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบ

เอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายธุรกิจตอบรับท่ีบริษัทไดจัดเตรียมไวใหปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 14 กลับมายังบริษัท

ตามท่ีอยูท่ีไดจาหนาซองไว (กรณฝีากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร)  

ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหุน  

หากทานผูถือหุนมีคําถามท่ีตองการใหบริษัทช้ีแจงประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครั้งน้ี สามารถจัดสงคําถามลวงหนาได

ท่ี งานเลขานุการบริษัท cs@gsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-634-4114 โดยขอใหทานผูถือหุนระบุช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู  

ท่ีสามารถติดตอได ซึ่งบริษัทจะไดรวบรวมคําถามเพ่ือช้ีแจงแกทานตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

- ลายมือช่ือ - 

(ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย) 

ประธานกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

หนา 12/12 


	GST_00 CoverPage Design-(Invitation)_TH (01) FINAL
	GST_01 InnerCoverPage_Invitation to AGM 2020_TH (Revised)
	GSTEEL_Invitation to 2020 AGM_TH_2020 06 26
	วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
	ขอแสดงความนับถือ


