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

วันที่ 9 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ในรูปแบบ QR Code)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
•
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
•
การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
•
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
11. แผนทีส่ ถานทีจ่ ัดประชุม
12. นโยบายและมาตรการป้ อ งกั น การติ ด ต่ อ ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา-2019 (COVID-19)
(ในรูปแบบ QR Code)
13. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
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บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
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วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัท
ได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR
Code) จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
25,460,414,359 บาท
9,526,475,174 บาท
15,933,939,185 บาท

ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

งบการเงินรวม
21,283,408,359 บาท
(654,662,560) บาท
(0.02) บาท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับ
รอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ ม ั ติ ง ดจั ดสรรกำไรเป็ น ทุ น สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงิ นปั นผลสำหรั บผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 46. กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้อง
ใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่าย
เงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
นิ ต ิ บ ุ ค คลและเงิ นสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่ า งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษ ั ทอาจจะ
กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและ
ตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุ นหรื อ
การขยายกิ จการ หรือกรณีที่มีการเปลี ่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิ จหรื อสภาพตลาดหรื อมี
เหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การงดจัดสรรเงินกำไรเป็น
ทุ น สำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสำหรั บ ผลการดำเนิ น งาน
ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้
ที ่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น แต่ งตั ้ งผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำหนดค่ า สอบบั ญ ชี และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ อเห็นชอบการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
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(1)

นายอภิชาติ สายะสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

(2)

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563)

(3)

นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชี ข อง
ผู้สอบบัญชี และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Nonaudit fee) ถ้าหากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2564 และ 2563
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
4,000,000 บาท
ไม่มี

2563
4,000,000 บาท
ไม่มี

เพิ่ม (%)
0
0

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงินของบริ ษั ท รวมถึ งผู้สอบบั ญชี ร ั บ อนุ ญาต
ดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแล้ว
เป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็ น สมควรตามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229
หรื อ นางสาววิ ม ลศรี จงอุ ด มสมบั ติ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3899 หรื อ
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 คนใดคนหนึ่ง
ของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี
2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
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การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัท
ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้า
รับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ ง
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

นายหลี
นายชาราด
นายสุดีร์

จง หยวน
บาจไพ
มาเหชาวารี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษั ท
ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิ บัต ิงานในฐานะกรรมการบริษ ัท ในช่ว งที ่ผ่า นมาแล้ วเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่า น
มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุก ท่านปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้ง นายหลี จง หยวน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562
นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน นายชาราด บาจไพ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ
มาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน และนายสุดีร์ มาเหชาวารี ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการมาตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
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โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วง
ที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายหลี จง หยวน กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ มี คุ ณ สมบั ติก ารเป็ น กรรมการอิ สระครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
อย่ า งเป็ น อิ ส ระ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละกฎหมายต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและ
เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ
และไม่มี ผลประโยชน์ ขั ดแย้ ง และ/หรือ มีส่ว นได้ เสีย อย่ างมี นัย สำคั ญกั บบริ ษัท
แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายหลี จง หยวน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน นายชาราด บาจไพ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ต่อเนื่องกัน หาก
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน และนายสุดีร์ มาเหชาวารี ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการมาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน
ประจำตำแหน่ง
(บาท/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

60,000
-

20,000

6,250
5,000

60,000
-

-

6,250
5,000

-

-

6,250
5,000
-

*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง บริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
การลงมติ

เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า สองในสามของจำนวนเสี ย งทั ้ ง หมดของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ซึ ่ ง มาประชุ ม และมี ส ิ ท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็ นว่ าเพื ่ อให้ ผ ู ้ ถ ื อหุ ้ นได้ ซ ั กถามและให้คณะกรรมการบริษ ั ทได้ตอบซั กถามของ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่
11 มีนาคม 2564
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 10) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธาน
มอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้า ร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น
อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่
นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทขอเรียนเชิญ
ให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครั ้ งนี ้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนั งสื อมอบฉั นทะ รวมทั้งนำส่ งหนั งสื อมอบฉันทะฉบั บจริ ง และ
แนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัทตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้
ที่งานเลขานุการบริษัท cs@gsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-634-4114 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ -นามสกุล ที่อยู่
ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ลายมือชื่อ (นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน)
ประธานกรรมการ
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