หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป 2556

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
วันศุกร ที่ 26 เมษายน 2556
เวลา 14.00 น.

ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนมาดวย
1

ที่

BOD.005/2556
วันที่ 28 มีนาคม 2556

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 วันที่ 5 เมษายน 2555
รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
แบบการลงทะเบียน Barcode คําชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มี
สิทธิเขารวมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผู
ถือหุน
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
8. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม

ดวยคณะกรรมการบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ในวันศุกร ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
วัตถุประสงคและเหตุผลบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 แล วเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงใหกระทรวงพาณิ ชยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.chowsteel.com) แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวถูกตองใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 รับรองรายงาน
การประชุมครั้งดังกลาว โดยบริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนฉบับนี้ ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2555
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555
วัตถุประสงคและเหตุผลบริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป
2555 ซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบ
กําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่
ประชุมผู ถือหุนอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และ
ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในป
2555 ที่ผานมา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้
สินทรัพย

3,792.66

ลานบาท

หนี้สิน

2,505.21

ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ

4,349.17

ลานบาท

กําไรสําหรับป *

25.46

ลานบาท

กําไรตอหุน *

0.03

บาท/หุน

หมายเหตุ :* กําไรสําหรับปสวนที่เปนของบริษัทใหญ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพย

3,718.61

ลานบาท

หนี้สิน

2,446.77

ลานบาท

รายไดจากการขายและบริการ

4,343.04

ลานบาท

กําไรสําหรับป

24.57

ลานบาท

กําไรตอหุน

0.03

บาท/หุน

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2555 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวา รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปน
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร
จากผลการดําเนินงานในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเพียง 24.57 ลานบาท โดยสัดสวนโครงสรางเงินลงทุนและกระแส
เงินสดของบริษัทยังมีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และการลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่ อาทิเชน เครื่องคัดแยกเศษเหล็ก เครื่องอัดเศษเหล็ก เปนตน
3

การจายเงินปนผลในปที่ผานมา เปนดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล

ป 2555

1. กําไรสําหรับป 2554 ตามงบการเงินบริษัท (ลานบาท)

193.00 **

2. จํานวนหุน (ลานหุน)

800

3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)

0.10

4. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)

80.00

5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป 2554

41.45%

(หลังปรับปรุงใหม) ตามงบการเงินบริษัท
หมายเหตุ : ** กําไรสําหรับป 2554 ภายหลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินคาคงเหลือ

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรประจําป 2555 และงดจายเงินปนผล ดังนี้
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 จํานวน 1,228,363 บาท
2. งดจายเงินปนผล ประจําป 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนในการใชเงินทุนเวียนและการลงทุนในเครื่องจักร
เพื่อชวยเสริมใหมีกําลังการผลิตไดอยางเต็มที่
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ.43 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาตอบแทนของบริษัทประจําทุกป นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจด
ทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีหากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทรวมแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายเดิมทําหนาที่ครบ 5
รอบบัญชีติดตอกัน บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556
โดยการแตงตั้งครั้งนี้เปนรอบปที่ 6 ติดตอกันจากรอบปบัญชี 2551-2556 อยางไรก็ตามผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ
หนา ที่ส อบทานหรื อ ตรวจสอบและแสดงความเห็ นตอ งบการเงิ นของบริษัท มาแล ว 5 รอบป บัญ ชี ติดต อ กัน คื อ
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ทั้งนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาสอบ
บัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
เพิ่มอีก 1 บริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และ/หรือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556
 นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ/หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)
 นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ
(เคยเปนลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ระหวางป 2551-2555 รวม 5 ป)
(แหงบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด)


นางสุวิมล

กฤตยาเกียรณ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ

(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)


นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
(ไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย)

(แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)

วาระที่ 6

โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
2. อนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2556
คณะกรรมการบริษัทโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 850,000 บาท (คาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย
ป 2555 รวมทั้งสิ้นจํานวน 780,000 บาท)
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ขอ 71 และตามขอบังคับบริษัท ขอ 21 กําหนดวา
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมก็ได
กรรมการที่ครบกําหนดที่จะตองออกตามวาระในป 2556 มีจํานวน 3 ทาน คือ
รายชื่อ
1. รศ.ดร.ณรงค อยูถนอม

ตําแหนง
รองประธานกรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. ผศ.กัลยาภรณ ปานมะเริง

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน

3. นายมารค ดี. เรมีจาน

กรรมการ
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ทั้งนี้ จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ในชวงระหวางวันที่ 10 กันยายน 2555 – วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น พบวา ไมมีผูถือ
หุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ซึ่งไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีคุณวุฒิและวุฒิภาวะ และสามารถใหคําเสนอแนะและขอคิดเห็นที่ดี
ตอบริษัทเสมอมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในการแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท
ข อ มู ล การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นและบริ ษั ท /กิ จ การอื่ น ๆ รวมทั้ ง ข อ มู ล
ความสัมพันธของผูไดรับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
หมายเหตุ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเปน
ดังนี้ 1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2556
วัตถุประสงคและเหตุผล คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ควรกําหนดใหมีการทบทวนทุกป ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะอยูในระดับ ที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท ซึ่งคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2556 ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแลว
ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา ตอบแทน และเห็น ควรเสนอใหที่ประชุ มสามัญ ผูถือ หุน อนุมั ติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุด ย อ ยตา งๆ โดยให ป รับ เพิ่ ม วงเงิ น คา ตอบแทนรวม จากป จ จุ บั น วงเงิ นค าตอบแทนรวมไมเ กิ น
3 ลานบาท เปนไมเกิน 4 ลานบาท โดยองคประกอบคาตอบแทน เปนดังนี้
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องคประกอบคาตอบแทน

ป 2556 (ปที่เสนอ)

ป 2555

คาตอบแทนรายเดือน

คาเบี้ยประชุม (2)

คาตอบแทนรายเดือน

คาเบี้ยประชุม(2)

(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครั้ง)

(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครั้ง)

- ประธานกรรมการ

15,000

30,000

-

30,000

- กรรมการ

10,000

20,000

-

20,000

- ประธานกรรมการ

-

15,000

-

15,000

- กรรมการ

-

10,000

-

10,000

- ประธานกรรมการ

-

15,000

-

15,000

- กรรมการ

-

10,000

-

10,000

- ประธานกรรมการ

-

15,000

-

15,000

- กรรมการ

-

10,000

-

10,000

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ(1)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

(3) สิทธิประโยชนอื่นๆ
ทุนประกัน 100 ลานบาท

ทุนประกัน 100 ลานบาท

คาเบี้ยประกัน 300,000 บาท

คาเบี้ยประกัน 300,000 บาท

1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและ
เจาหนาที่บริหาร
(4) โบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ

การจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ การจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ
ค า ตอบแทนพิ เ ศษ และค า ตอบแทนอื่ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษ และค า ตอบแทนอื่ น

และคาตอบแทนอืน่

มอบหมายให ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู มอบหมายใหค ณะกรรมการบริษัทเปน ผู
จัดสรร และเมื่อรวมคาตอบแทนกรรมการ จัดสรร และเมื่อรวมคาตอบแทนกรรมการ
ของทุ ก คนทุ ก รู ป แบบแล ว กํ า หนดให มี ของทุ ก คนทุ ก รู ป แบบแล ว กํ า หนดให มี
จํานวนเงินไมเกิน 4 ลานบาท

จํานวนเงินไมเกิน 3 ลานบาท

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบีย้ ประชุม
(2) คาเบี้ยประชุมจะจายเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่เขาประชุม

อนึ่ง ในป 2555 ไดมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนจํานวนเงิน 1.08 ลานบาท ซึ่งเปนการจายโดย
ไมเกินหลักเกณฑขางตน ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 สิ่งที่สงมาดวย 2
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 14

มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2556
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จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันและเวลาดังกลาว
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดังกลาวไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะให
บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้
ตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) หรือแบบ ค. (แบบ ค ใชเฉพาะ
กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไดจาก www.chowsteel.com
โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น และขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายใน
วันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขา
รวมประชุมผูถือหุนดวย ทั้งนี้ ผูเขารวมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุม ตามที่กําหนดใน
สิ่งที่สงมาดวย 5 มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม โดยบริษัทจะ
เปดรับเอกสารและหลักฐานเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
ขอแสดงความนับถือ

( ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตขอ
บริษัทได ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ www.chowsteel.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ/การประชุมสามัญผูถือหุน”
และสามารถสงคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ลวงหนาไดที่ info@chowsteel.com
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