หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
ที่

BOD.017/2555
วันที่ 22 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
2. รายงานประจําป 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
4. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
5. แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผูรวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผู
ถือหุน
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
8. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ณ หองพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนลตัล
กรุงเทพ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2555
เวลา14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระพรอมความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
ความเปนมา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แลวเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงใหกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.chowsteel.com) แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวถูกตองใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 รับรอง
รายงานการประชุ ม ครั้ ง ดั ง กล า ว โดยบริ ษั ท ได เ ผยแพร ร ายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ฉบั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ 1
กุมภาพันธ 2555 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554
ความเปนมา บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2554 ซึ่ง
ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 หนา xx ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 พิจารณารับรองรายงานผล
การดําเนินงานในรอบป 2554 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ความเปนมา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมสามัญ ผูถือ หุน พิจ ารณาอนุมัติง บดุล และงบกํา ไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอส
ที มาสเตอร จํากัด และไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในป 2554 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้
สินทรัพยรวม

3,196.44

ลานบาท

หนี้สินรวม

1,900.33

ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ

5,685.22

ลานบาท

185.91

ลานบาท

0.30

บาท/หุน

สินทรัพยรวม

3,106.25

ลานบาท

หนี้สินรวม

1,823.51

ลานบาท

รายไดจากการขาย

5,679.78

ลานบาท

184.59

ลานบาท

0.30

บาท/หุน

กําไรสุทธิ*
กําไรสุทธิตอหุน*

หมายเหตุ :* กําไรสุทธิจากสวนที่เปนของบริษัทใหญ
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2554 ของบริษัท หนา xx-xx ซึ่งไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผล
ความเปนมา จากผลการดําเนินงานในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 184.59 ลานบาท เมื่อหักกับขาดทุนสะสม
ยกมาจํานวน 82,688,475 บาท ทําใหบริษัทมีกําไรสะสมสําหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555 จํานวน 101,898,073 บาท โดยที่บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่
บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
2

แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของ
บริษัทเห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จํานวน 5,100,000 บาท
2. จายเงินปนผลประจําป 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 80,000,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 43.34
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะในป 2554 โดยจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวนการเสียภาษีเงิน
ไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยอัตราการจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลตามที่กลาวขางตน บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) คือ วันที่ 18 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2555
ความเปนมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัท และบริษัทยอย เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา นอกจากนั้นไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลวเห็นวาบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ชอบตามข อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการคั ด เลื อ กบริ ษั ท เอเอสที
มาสเตอร จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี ดังนี้
1) แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2555
- นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9210
แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
2) อนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2555 เปนเงินจํานวน 700,000 บาท (คาสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัท ประจําป 2555 เปนเงินจํานวน 400,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 100,000 บาท)
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย
ประจําป 2555 ดังนี้
รายการ
ป 2555
ป 2554
บริษัท
บริษัทยอย
บริษัท
บริษัทยอย
1. คาสอบบัญชีประจําปและรายไตรมาส
700,000
80,000 610,000
80,000
2. คาบริการอื่นๆ
2,000
รวมคาสอบบัญชี
700,000
80,000 612,000
80,000
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ทุกๆ 5 ป โดยที่ผานมาจนถึงป 2554 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
ของบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทมาเปนระยะเวลา 4 ป
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเปนมา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ขอ 71 และตามขอบังคับบริษัท ขอ 21 กําหนดวา ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็
ได
กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองตามวาระในป 2555 มีจํานวน 4 ทาน คือ
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการบริหาร

3. น.ส.ศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

4. น.ส.คู เมน ไว

กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ในชวงระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น พบวา ไมมีผู
ถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท (กรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนที่ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ไดแก นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต และนายอนาวิล
จิรธรรมศิริ ไมไดเขาประชุมและไมไดออกเสียงในมตินี้) ไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะ และ
สามารถใหคําเสนอแนะและขอคิดเห็นที่ดีตอบริษัทเสมอมา
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในการแตงตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการ
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เสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยในลําดับที่ 3
หมายเหตุ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเปน
ดังนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555
ความเปนมา บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพี ย ง เงิ น เดื อ น โบนั ส เบี้ ย ประชุ ม ค า เบี้ ย ประกั น ภั ย ทางธุ ร กิ จ ค า ตอบแทนพิ เ ศษ และค า ตอบแทนอื่ น โดย
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได เ สนอให จ า ยค า ตอบแทนให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 3,000,000 บาท โดยใหนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ จากขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไดพิจารณาความ
เหมาะสมของค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ประจํ า ป 2555 โดยเปรี ย บเที ย บข อ มู ล อ า งอิ ง ต า งๆ แล ว
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2555 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 3,000,000 บาท ในอัตราดังนี้
คณะกรรมการ

ตําแหนง

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

30,000

กรรมการ

20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

10,000

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
หมายเหตุ กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท ไดแก นายอนาวิล จิรธรรมศิริ, นางสาวคู เมน ไว และนางสาวศรุตา
จิรธรรมศิริ จะไมมีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุมนี้
สวนที่เหลือใหสํารองไวสําหรับการจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ และคาตอบแทนอื่น
ใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรร
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รายละเอียดขอบเขตหนาที่ของคณะกรมการชุดตางๆ และการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดตางๆ ในป
2554 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 หนา xx-xx หนา xx-xx ตามลําดับ ตามสิ่งที่สงมาดวยในลําดับที่ 2
หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นดวยไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ในวันที่ 9

มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 12 มีนาคม 2555
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันและเวลาดังกลาว
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดังกลาวไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะให
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค
ใช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให Custodian

ในประเทศไทยเป น ผู รั บ ฝากและดู แ ลหุ น ) ได จ าก

www.chowsteel.com โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น และขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัท ภายในวันที่ 4 เมษายน 2555 โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุม
ตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุม โดยบริษัทจะเปดรับเอกสารและหลักฐานเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ )
ประธานกรรมการ
สํานักเลขานุการบริษัท
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