
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)



สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 

บริษัทขอเรียนเชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ  

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้  

โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ รวมทั้งนําสงหนังสือมอบฉันทะ 

ฉบับจริงและเอกสารประกอบบรรจุลงในซองจดหมายธุรกิจตอบรับมายังบริษัท 

ตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

ทั้งนี้ ทานสามารถสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเร่ืองอ่ืนๆ  

มายังบริษัทลวงหนา ไดที่ cs@gjsteel.co.th หรือสงมาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความโปรงใส และเปนแนวทาง 

ที่หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของที่ระลึก 

ในการประชุมผูถือหุน และงดจัดอาหารวางสําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม 

ผูถือหุนสามารถเรียกดหูนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 และเอกสารประกอบ 

การประชุมไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.gjsteel.co.th ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” 

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



                  บริษัท จี เจ สตลี จํากดั (มหาชน) 
     G J Steel Public Company Limited 

ทะเบียนเลขท่ี 0107538000401 

 

GJS 
Quality Steel by Quality People 

 วันที ่10 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง   ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2563 

เรียน  ทานผูถือหุน  

 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานประจําป 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผูสอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)  

 2. ประวัติยอและขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการ 

ที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

 3. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท  

 4. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563  

 5. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

 6. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code) 

 7. ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน (ในรูปแบบ QR Code) 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

• การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนนเสียง 

 8. ข้ันตอนการเขารวมการประชุมผูถือหุน (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 เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเชิญประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณา 

เร่ืองตางๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)      
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วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจงใหทราบ 

การลงมติ  เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การลงมติ เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับ รอบปบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบรับรองแลว  

(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพยรวม 15,487,904,618 บาท 

หนี้สินรวม 2,193,658,982 บาท 

สวนของผูถือหุน 13,294,245,636 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายไดรวม 13,267,968,340 บาท 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (1,352,569,412) บาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุน (0.063) บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

สําหรับรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผานการ

ตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 

การลงมติ  คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท

ขอ 46. กําหนดวา ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไมมีความจําเปนตอง

ใชเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบาย

จายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลัง 

หักภาษีเงินไดนิตบิุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท 

อาจจะกําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความ

เหมาะสมและตามความจําเปนของบริษัท เชน กรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองใชเงิน 

เพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ 

หรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณอ่ืนใดที่มีผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 

เปนตน 

ทั้งนี้ สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเปน 

ทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุน

สะสม 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 16. กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 

สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการผูออกจาก

ตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได 

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

1. นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดประกาศใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการของบริษัทในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในชวงระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผาน

เว็บไซตของบริษัทและระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคล

มายังบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองดวยความ

รอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดวย 

คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคประกอบของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง  

3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในชวงที่ผานมา กรรมการทุกทาน

ปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ

ที่เก่ียวของ 

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับ

การเสนอชื่อ จึงไดลงคะแนนเสียงพิจารณาเปนรายบุคคลเห็นสมควรใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มาตั้งแต

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 2 ป 11 เดือนตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ในคร้ังนี้ จะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 5 ป 11 เดือน นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ มาตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 2 ป 2 เดือนตอเนื่องกัน  

หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 5 ป 2 เดือน รวมถึง

นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป 

4 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น  

8 ป 4 เดือน โดยเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

และกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติยอและขอมูลของกรรมการทั้ง 3 ทาน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของบริษัท ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และสิ่งที่สงมาดวย 

ลําดับที่ 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อไดพิจารณา 

โดยผานกระบวนการกลั่นกรองดวยความรอบคอบและระมัดระวังตาม

หลักเกณฑการสรรหากรรมการของบริษัทแลวเห็นวา กรรมการที่ไดรับการ

เสนอชื่อทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท รวมถึงในชวงที่ผานมากรรมการทุกทานปฏิบัติหนาที่กรรมการและ

กรรมการชุดยอยไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววากรรมการอิสระจะสามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคาตอบแทนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ดร. ชัยณรงค 

มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

มาตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 2 ป 11 เดือน

ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะมีระยะเวลาใน

การดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 5 ป 11 เดือน นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ซึ่งดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบมาตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 

2561 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 2 ป 2 เดือนตอเนื่องกัน หากไดรับการ 
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อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวม

ทั้งสิ้น 5 ป 2 เดือน รวมถึงนางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล ซ่ึงดํารงตําแหนง

กรรมการมาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 นับถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 5 ป  

4 เดือน ตอเนื่องกัน หากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะมี

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงรวมทั้งสิ้น 8 ป 4 เดือน โดยเสนอใหกรรมการทั้ง 

3 ทาน ซึ่งพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

อิสระและกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดใหการจาย

คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และเพื่อให

คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งไดพิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ

และผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแตละคณะแลว เห็นสมควรเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผู ถือหุนอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 ซึ่งเปนจํานวนเดียวกันกับคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2562 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน โดยรายละเอียดการจาย

คาตอบแทนกรรมการ เปนดังนี้ 

ตําแหนง คาตอบแทน 

ประจําตําแหนง 

(บาท/เดือน) 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

คาเบี้ยประชุม 

(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 

จากคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม 

- - - 
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หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ กรรมการที่ดํารงตําแหนงบริหารในบริษัทและไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไมไดรับ

คาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทน

สําหรับตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 

โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลสําหรับป  2562 ปรากฏอยู ในหัวขอ 

“คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ของรายงานประจําป หนา 55 ถึง หนา 56 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  

ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ใหเสนอที่ประชุมผู ถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563  

ตามรายละเอียดขางตน 

การลงมติ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  

ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี และ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดให

บริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว  

7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการ

ปฏิบัติหนาที่จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย  

5 รอบบัญชีติดตอกัน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับหนังสือแจงประเด็นทางดานบริหารที่อาจเขาขาย 

มาตรา 89/25 ที่จะตองมีการดําเนินการตรวจสอบพรอมกับคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมหารือและพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม 

กลาวคือ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชี

แตละราย และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราคาสอบ

บัญชี ป 2563 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับ

งบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
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(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัต ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(3)  นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 

 (ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท พรอมกําหนดคาสอบสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 3,600,000 บาท ซ่ึงสูงกวาเมื่อเทียบกับ 

ปที่ผานมาในอัตรารอยละ 5.26 เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายดําเนินงานในการ 

สอบบัญชีของผูสอบบัญชี และราคาที่ทางผูสอบบัญชีเสนอเปนราคามาตรฐานเดียวกับ

ขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีดังกลาว 

ไมรวมถึงคาบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถาหากมี ซึ่งบริษัทจะจายตามจริง (สิ่งที่สงมา

ดวยลําดับที่ 5) 

รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบป 2563 และ 2562 

รายการ ป 2563 (ปที่เสนอ) 2562 เพ่ิม (รอยละ) 

คาสอบบัญช ี 3,600,000 บาท 3,420,000 บาท 5.26 

คาบริการอ่ืน ไมมี ไมมี 0 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษทั เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชี ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีความสัมพันธหรือ

สวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

แตอยางใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

รวมถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามขางตน ไมมีผูสอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหนาที่

ตรวจสอบบัญขีของบริษัทมาแลวเปนเวลาเกิน 7 รอบปบัญชี ไมวาจะติดตอกันหรือไม 

ก็ตาม 

นอกจากนี้  เบเคอร ทิลลี่  ไดรับการจัดอันดับในระดับโลกจากผลการสํารวจโดย  

The International Accounting Bulletin World Survey ในป 2562 ใหเปนบริษัทใน 

10 อันดับแรก สําหรับเครือขายที่ใหญที่สุดในโลกในเชิงรายได และเปนอันดับที่ 9 จาก

จํานวนของ Partner และพนักงานของบริษัทซึ่งสะทอนถึงความกวางขวาง หลากหลาย 

รวมทั้งความเชี่ยวชาญของเครือขายและการใหบริการของบริษัท ในการนี้ บริษัท เบเคอร 

ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จึงไดรับการเสนอชื่อ

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัท 

สําหรับรายละเอียดคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนที่บริษัทจายใหกับผูสอบบัญชี บุคคล

หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี สําหรับป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ปรากฏอยูในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย

ลําดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให 

ที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4229 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 

หรือ นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่  4411  

คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี 

สําหรับงบการเงิน สําหรับป 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปน

จํานวนเงินไมเกิน 3,600,000 บาท 

การลงมติ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหขอบังคับของบริษัท ขอ 30. และขอ 34. มีความเหมาะสมสอดคลอง และเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 

ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 

มาตรา 6 กําหนดให “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะ

ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาที่ประธานใน 

ที่ประชุมจะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับ

การประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมาย” และคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เร่ือง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด  

บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา และหอการคา ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 กําหนดใหกรณีขอบังคับของ

บริษัทมหาชนจํากัดที่ไมไดกําหนดหรือหามวิธีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวเปนการ

เฉพาะ นิติบุคคลนั้นประสงคจะจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็สามารถดําเนินการได 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนของบริบทในขอบังคับของบริษัท และเปนไปตามกฎหมาย 

ที่กําหนดไว รวมทั้งประโยชนสูงสุดของบริษัทตอการบริหารงานของคณะกรรมการ

บริษัท ในบางกรณีที่กรรมการประสงคจะเขารวมประชุม แตดวยขอขัดของบางประการ

ทําใหไมสามารถเดินทางมายังสถานที่ประชุมได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 

เร่ือง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ขอ 30. 

จากเดิม 

“ขอ 30. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอคร้ัง” 
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บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

หนา 8/11 

 



แกไขเปน 

“ขอ 30. คณะกรรมการจะตองจัดประชุมกันอยางนอยสาม (3) เดือนตอคร้ัง ณ จังหวัด

อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ัง ใหประธานหรือบุคคลที่ไดรับมอบ

อํานาจอาจกําหนดใหการประชุมดังกลาวจัดข้ึนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของในเวลาดังกลาวนั้น การประชุม

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหถือวามีผลเชนเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่จัด

ในสถานที่แหงเดียวกันตามที่กฎหมายและขอบังคับฉบับนี้กําหนดไว” 

(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 34. 

สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให

ยกเลิกและแกไขความในมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(“พรบ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งเก่ียวของกับการเรียกประชุมผูถือหุนโดยผูถือหุนของบริษัท 

เพื่อชวยสงเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้ เพื่อใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับการแกไข พรบ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัท ขอ 34. การใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

• ขอ 34. 

จากเดิม 

“ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป 

ภายในสี่เดือน (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต

จะเห็นสมควรหรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไมนอยกวารอยละยี่สิบ (20) 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน (25) 

คนซึ่งมีหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นบัแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 

แกไขเปน 

“ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป 

ภายในสี่เดือน (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุม

คราวอ่ืนนอกจากที่กลาวมาแลว ใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ” 
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คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือ 

เมื่อผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ 

(10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้ งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว

ดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบ

หา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่

บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาเปนการประชุมผู ถือหุน 

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิด

จากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตาม

วรรคสามคร้ังใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตาม 

ที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ 

ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังนั้นใหแกบริษัท 

การประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่งและสองอาจดําเนินการผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของในเวลาดังกลาวนั้น หรือโดยการนํากฎหมาย

และขอบังคับที่เก่ียวของมาใชในเวลาดังกลาว การประชุมอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

ใหถือวามีผลเชนเดียวกับที่การประชุมผูถือหุนที่จัดในสถานที่แหงเดียวกันตาม 

ที่กฎหมายและขอบังคับฉบับนี้กําหนดไว” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 30. เร่ือง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส และ ขอ 34. การใหสิทธิ

ผู ถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัท และกําหนดใหบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติม

ถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน และมีอํานาจดําเนินการตามคําสั่ง

ของนายทะเบียนเพื่อใหการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ตามรายละเอียดขางตน 

การลงมติ  คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวาเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทไดตอบซักถามของ 

ผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
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บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record Date)  

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุมตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกลาวขางตน อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและลงมติแทน  

โปรดมอบฉันทะใหบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ 

แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเทานั้น และนําไปแสดงตอประธาน

ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายกอนที่ผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

ใชสําหรับการมอบฉันทะใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย เขารวมประชุม

และลงมติแทนผูลงทุนตางประเทศเทานั้น 

อนึ่ง หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัท บริษัทขอเรียนวา ทานสามารถมอบฉันทะ

ใหแก ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเขารวมประชุมและลงมติแทนผูถือหุนได โดยรายละเอียดขอมูล

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9 

สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ในปจจุบัน บริษัท

ขอเรียนเชิญใหทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนําสงหนังสือมอบ

ฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทไดจัดเตรียมไวใหปรากฏตามสิ่งที่

สงมาดวยลําดับที่ 14 กลับมายังบริษัทตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว (กรณีฝากสงในประเทศ ไมตองผนึกตราไปรษณียากร)  

ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหุน 

หากทานผูถือหุนมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในคร้ังนี้ สามารถจัดสงคําถาม

ลวงหนาไดที่ งานเลขานุการบริษัท cs@gjsteel.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-267-9048-9 โดยขอใหทานผูถือหุนระบุ

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ที่สามารถติดตอได ซึ่งบริษัทจะไดรวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงแกทานตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 

- ลายมือชื่อ - 

(ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย) 

ประธานกรรมการ 
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