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ที่ CHOW.285/2564 
 

วันที่ 5 เมษายน 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มลงทะเบียน  

2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2564 

3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

4. ข้อมูลและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก
เว็บไซต์ www.chowsteel.com)  

7. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

8. ข้อบังคับบริษัท เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2563  

10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  

12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19  

  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ ากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 C asean อาคาร ThaiBev Quarter เลขที่  62             
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 บริษัท 
ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง ได้
เผยแพรบ่นเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

http://www.chowsteel.com/
http://www.chowsteel.com/


 

2 
 

วาระที่  2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยมีตัวเลขทาง

การเงินและรายละเอียดต่างๆ ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท 
 การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษัทประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
ดังปรากฎรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้  
 

รายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (ล้านบาท) 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรัพย์รวม 10,190 10,281 13,204 2,137 2,382 3,927 
หนี้สินรวม 9,269 9,133 11,756 1,521 1,636 2,935 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 921 1,148 1,449 615 746 992 
รายได้รวม 553 862 4,310 469 591 3,151 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (270) (198) (122) (121) (247) (212) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.33) (0.26) (0.15) (0.15) (0.31) (0.27) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง 
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว  
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสม
อ่ืนๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้
ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
 

เนื่องด้วยงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฎว่า
บริษัทไม่มีผลก าไรประจ าปีในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ส าหรับรอบการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563   
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ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้  
ผลประกอบการ ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ  

(ล้านบาท) 
อัตราเงินปันผล  
(บาทต่อหุ้น) 

วันที่จ่าย 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554 193.00 0.10 3 พ.ค. 2555 
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556 103.11 0.10 4 ธ.ค. 2556 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการ
งดจ่ายเงินปันผลของบริษัทส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีผล
ขาดทุนส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 121 ล้านบาท   
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. ก าหนดให้
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี
ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
 

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระมีจ านวน 3 คนที่ด ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
และประธานกรรมการบริหาร  

2 นางศรุตา ชิน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3 นางสาวคู เมน ไว  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 17 พฤศิจกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ ไม่มีผู้
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ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด ข้อมูลของกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
 

การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน โดยผู้ถือหุ้นจะใช้
คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ควรก าหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่ าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ที่ได้อนุมัติไว้ รายละเอียด ดังนี้  
1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 

ต าแหน่ง เบี้ยประชุมต่อการประชุม 
(บาท/ครั้ง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร 20,000 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ  10,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 - 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 - 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 - 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 15,000 - 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 10,000 - 

 

2. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
- การประกันภัยความรับผิดชอบส าหรับกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และ

การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสอง
รูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท 

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน มอบหมายให้คณะกรรมการบริษั ทเป็นผู้
จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว ก าหนดให้มีจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท  
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ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้นสามารถดู
รายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2564 ใน
อัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43. ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และ
โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่ อไปนี้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
 

ชื่อผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

จ านวนปีทีส่อบบญัชี
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน กลต. 

1.  นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน 3930 2 ปี  (ปี 2562-
2563) 

ปี 2560 - 2565 

2.  นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 ไม่มี ปี 2560 - 2565 
3.  นางสาวกรองแก้ว ลิมป์
กิตติกุล 

5874 ไม่มี ปี 2563 - 2568 

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับ
การยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัด
ส านักงานสอบ บัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เดียวกัน  
 

โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 จ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  
 

รายละเอียด  ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 
 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี (Audit Fee) 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท   - 
2. ค่าสอบทานงบการเงิน  

(3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)  
480,000 บาท 480,000 บาท  - 
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3. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - - 
รวมทั้งสิ้น 1,680,000 บาท 1,680,000 บาท - 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2564 จ านวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว  
การลงมติ :  มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมโดยด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ได้ในกรณีจ าเป็น 
จึงเห็นสมควรเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เร่ือง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ ดังนี้  
 

ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อเสนอขอแก้ไข 
ข้อ 54.  
-ไม่มี-  

ข้อ 54. 
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บส าเนาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และ
ให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
และข้อบังคับฉบับนี้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บท
เพิ่มเติม เร่ือง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้
บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท มอบหมายให้อ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ  
การลงมติ : มติที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงวันที่ 17 พฤศิจกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฎิบัติ
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. อย่าง
เคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. ทางไปรษรีย์มายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 และ
สามารถแจ้งค าถามล่วงหน้าได้ที่ ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง  โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออก
เสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อม
แนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และน ามามอบให้ที่ประชุมก่อน
เร่ิมการประชุม โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 
หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยทุกท่าน บริษัทจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทาง
สังคมตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัด อนึ่ง บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 ใน
รูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือสามารถ
ลงทะเบียนขอรับเอกสารในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เพื่อจัดส่งให้แก่ท่านต่อไป  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( ดร.ปรัชญา  เปี่ยมสมบูรณ์ ) 
ประธานกรรมการ 

 
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักเลขานุการบริษัท : 
1. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง  โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 110 
2. นางสาวพัณณิตา ศรีประเสริฐ โทร. 02-033-0901-8 ต่อ 109 
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