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GJS 
Quality Steel by Quality People 

 วันท่ี 21 เมษายน 2565 

เร่ือง   ขอเรียนเชิญประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท จี เจ สตลี จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2564 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
(ในรูปแบบ QR Code)  

 2. การแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 

 3. ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  

 5. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code) 

 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

8. การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
และการมอบฉันทะ (ในรูปแบบ QR Code) 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 10. แบบฟอร์มลงทะเบยีนสำหรับการประชุมสามัญผูู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญูผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 

13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

14. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวัง
การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทัง้อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์
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เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใย 
ในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวนั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที ่29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 

การลงมต ิ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับทราบ  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

การลงมต ิ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว (สิ ่งที ่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR 
Code) จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

หน่วย: บาท 
ฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม     16,622,229,723  
หนี้สินรวม          783,534,689  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     15,838,695,034  

หน่วย: บาท 
ผลการดำเนินงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้รวม     18,746,598,580  
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ       3,178,176,844  
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น                     0.125  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับ
รอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. 
กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปนผล นอกจากนั้น 
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. 
กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้
เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่าย 
เงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้  
นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะ
กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและ
ตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการ
ขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์
อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น 

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น
บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

- การจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย จำนวน 37,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 
และ 

- การงดจ่ายเงินปันผล อันเนื่องมาจาก 

• ความไม่แน่นอนอย่างนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของ
โรคโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 

• ความตึงเครียดทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ (สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน) 
ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 
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• ข้อจำกัดของกระแสเงินสดในการบำรุงรักษา และนโยบายด้านค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน (Capex) ที ่จำกัดในอดีตของบริษัท และในปัจจุบันบริษัทอาจมีความ
จำเป็นต้องใช้เงินสดมากขึ้นในการกลับเข้าสู่การดำเนินงาน เพื่อการบำรุงรักษา
และการลงทุน เพื่อเกิดความมั่นใจสูงสุดในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจาก 

• ความไม่แน่นอนอย่างนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของ
โรคโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 

• ความตึงเครียดทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ (สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน) 
ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

• ข้อจำกัดของกระแสเงินสดในการบำรุงรักษา และนโยบายด้านค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน (Capex) ที ่จำกัดในอดีตของบริษัท และในปัจจุบันบริษัทอาจมีความ
จำเป็นต้องใช้เงินสดมากขึ้นในการกลับเข้าสู่การดำเนินงาน เพื่อการบำรุงรักษา
และการลงทุน เพื่อเกิดความมั่นใจสูงสุดในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 

การลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื ่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ 
ของบริษัท ข้อ 41(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและกำหนด  
ค่าสอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ดังนี ้

(1)  นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 หรือ 
 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

(2)  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563-2564) 

(3)  นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5550 
 (ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนด  
ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 
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ไม่เกิน 3,780,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท เนื่องจากขอบเขต
การให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
และราคาที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอเป็นราคามาตรฐานเดียวกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรม
เดียวกันกับของบริษัท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้า
หากมีซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และ 2564 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 เพ่ิม (%) 
ค่าสอบบัญช ี 3,780,000 บาท 3,600,000 บาท 5 
ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี 0 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 รายของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  รวมถึงผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญขีของบริษัท
มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ลำดับที่ 1 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห ็นสมควรตามที ่ ได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 
หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ
นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5550 คนใดคนหนึ่งของ
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับ
รอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,780,000 บาท 

การลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. 
กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม 
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เขา้รับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ 
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โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

2. นายเคนอิจิ โฮชิ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยง 

3. นายบัณฑูรย์  จุ้ยเจริญ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
คณะบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน  
มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ มิได้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รบัการ
เสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั ้ง (1) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน  
หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 16 ปี 10 เดือน (2) นายเคนอิจิ โฮชิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง  มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน และ (3) นายบัณฑูรย์  จุ้ยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานคณะบริหาร รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และบทนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การ 
สรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน  
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มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วง  
ที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็น
อิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชนอ์ย่าง
สูงต่อบริษัท ซึ ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน มาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี 10 
เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 16 ปี 10 เดือน (2) นายเคนอิจิ โฮชิ ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง  
มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน 
และ (3) นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
และประธานคณะบริหาร มาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในครั ้งนี ้ จะมี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะ
บริหาร รวมทั้งสิ้น 3 ปี 2 เดือน โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

การลงมต ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
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สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14.  
วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีส ิทธิได้ร ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

เพื ่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที ่อย่างเหมาะสมและ  
เป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาตามแนวนโยบายและโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 
ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2564 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี ้

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 
ประจำตำแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - 20,000 5,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250 
กรรมการ - - 5,000 
คณะกรรมการชุดย่อย* 
ประธานกรรมการ - - 6,250 
กรรมการ - - 5,000 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่ม ี

หมายเหตุ *คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า  
1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 
1 ในรูปแบบ QR Code) 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบซักถามของ  
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

บริษัทกำหนดรายชื ่อผู ้ถือหุ ้นที ่มีส ิทธิเข้าประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจำปี 2565 (Record Date)  
ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะ 
ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  
(สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 13) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง แบบเดียวเท่าน้ัน และนำไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธาน
มอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน บริษัทขอเรียนว่า ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้แก่ นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ นายยิ่ง
ศักดิ์ เจนรถา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูล
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมาย กลับมายังบริษัท
ตามที่อยู่ งานเลขานุการบริษัท (The Office of Company Secretary) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซ่ 
ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ทั้งนี้
กรรมการอิสระที่เป็นผู้รบัมอบฉันทะ จะกระทำการภายในขอบเขตที่ได้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่กระทำ
การภายในขอบเขต ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ 

เพื ่อให้ได้ร ับประโยชน์สูงส ุดจากการประชุม รวมทั ้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู ้ถ ือหุ้น  
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทช้ีแจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ 
งานเลขานุการบริษัท CS@gjsteel.co.th โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวม
คำถามเพื่อช้ีแจงแก่ท่านต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

- ลายมือช่ือ - 
(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต) 

ประธานกรรมการ 
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