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ท่ี CHOW.001/2565 
 

วันท่ี 5 เมษายน 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูDถือหุDน ประจำปJ 2565 

เรียน ทKานผูDถือหุDน บริษัท เชาวM สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส.งมาด2วย 1. แบบ 56-1 One Report ประจำปJ 2564 ในรูปแบบ QR Code  

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูDถือหุDน ประจำปJ 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564  

3. ขDอมูลของกรรมการท่ีพDนจากตำแหนKงตามวาระ และไดDรับการเสนอช่ือกลับเขDาดำรงตำแหนKงใหมK  

4. ขDอมูลและประสบการณMการทำงานของผูDสอบบัญชีของบริษัท ประจำปJ 2565 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีผูDเขDารKวมประชุมตDองแสดงกKอนเขDารKวมประชุมและการมอบฉันทะ 

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ไดDจาก

เว็บไซตM www.chowsteel.com)  

7. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผูDถือหุDน  

8. ขDอบังคับบริษัท เก่ียวกับการประชุมผูDถือหุDนและการออกเสียงลงคะแนน  

9. ข้ันตอนการเขDารKวมประชุมสามัญผูDถือหุDนประจำปJ 2565 

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  

11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูDถือหุDนภายใตDสถานการณMการแพรKระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และแบบสอบถามทางสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค COVID-19  

12. คำบอกกลKาวการคุDมครองขDอมูลสKวนบุคคลสำหรับการประชุมผูDถือหุDน 

  บริษัท เชาวM สตีล อินดัสทร้ี จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผูDถือหุDนประจำปJ 2565 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หDองออดิทอเรียม ช้ัน 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอรM (ThaiBev 

Quarter) เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และมีระเบียบวาระ

การประชุม ดังน้ี  
 

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู2ถือหุ2น ประจำปE 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูDถือหุDน ประจำปJ 2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 บริษัท ไดD

จัดทำรายงานการประชุมสKงใหDตลาดหลักทรัพยMแหKงประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด พรDอมท้ัง ไดDเผยแพรK

บนเว็บไซตMของบริษัท (www.chowsteel.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นวKารายงานการประชุมดังกลKาวไดDบันทึกถูกตDองตามความเป�นจริงครบถDวน จึง

เห็นสมควรเสนอตKอท่ีประชุมผูDถือหุDนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลKาว 
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การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงขDางมากของผูDถือหุDน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและแบบ 56-1 One Report ประจำปE 2564 

 ข2อเท็จจริงและเหตุผล : ผลการดำเนินงานประจำปJ 2564 ปรากฎอยูKในแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการ

ขDอมูลประจำปJ/รายงานประจำปJ) 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 1. (QR Code)  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ท่ีประชุมผูDถือหุDนสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปJ 2564 โดยมี

ตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดตKางๆ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปJ 2564 ของบริษัท 

 การลงมติ : วาระน้ีไมKตDองลงมติ เน่ืองจากเป�นการรายงานใหDผูDถือหุDนรับทราบ 
 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดDผKานการตรวจสอบจากผูDสอบบัญชีรวมท้ังผKานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และผKานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลDว ดังปรากฎรายละเอียดในส่ิงท่ีสKงมาดDวย 1. (QR Code) โดยสรุป

สาระสำคัญเปรียบเทียบกับปJท่ีผKานมา ดังน้ี  
 

รายการ งบการเงินรวม (ล2านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล2านบาท) 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

สินทรัพยMรวม 9,899 10,190 10,281 2,280 2,137 2,382 

หน้ีสินรวม 9,083 9,269 9,133 1,721 1,521 1,636 

รายไดDรวม 362 553 862 194 469 591 

ขาดทุนสำหรับปJ  (105) (270) (198) (56) (121) (247) 

ขาดทุนตKอหุDน (0.16) (0.33) (0.26) (0.07) (0.15) (0.31) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ท่ีประชุมผูDถือหุDนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซ่ึงผKานการตรวจสอบจากผูDสอบบัญชีและ

ผKานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ัง คณะกรรมการบริษัทไดDเห็นชอบแลDว  

การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงขDางมากของผูDถือหุDน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการงดจ.ายเงินปcนผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปE 2564 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขDอบังคับของบริษัท ขDอ 48. กำหนดใหDบริษัทจะตDองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปJสKวนหน่ึง

ไวDเป�นทุนสำรองไมKนDอยกวKารDอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปJ หักดDวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถDามี) จนกวKาทุน

สำรองน้ีจะมีจำนวนไมKนDอยกวKารDอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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บริษัทมีนโยบายการจKายเงินป�นผลในอัตราไมKต่ำกวKารDอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดDนิติบุคคลของงบ

การเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี การจKายเงินป�นผล

ดังกลKาวอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูKกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป�น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูDถือหุDนของบริษัทเห็นสมควร 
 

เน่ืองดDวยงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดDผKานการตรวจสอบจากผูDสอบ

บัญชีแลDว ปรากฎวKาบริษัทไมKมีผลกำไรประจำปJในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ซ่ึงทำใหDบริษัทมีผลขาดทุน

สะสมจำนวนท้ังส้ิน 702,006,533 บาท จึงทำใหDไมKสามารถจKายเงินป�นผลประจำปJใหDกับผูDถือหุDนไดD  
 

ขDอมูลเงินป�นผลจKายท่ีผKานมา เป�นดังน้ี  
 

ผลประกอบการ กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ  

(ลDานบาท) 

อัตราเงินป�นผล  

(บาทตKอหุDน) 

วันท่ีจKาย 

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 : ท่ีประชุมผูDถือหุDนเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการ

งดจKายเงินป�นผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการต้ังแตKวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากบริษัทมีผล

ขาดทุนสำหรับผลการดำเนินงานในปJ 2564 เป�นเงินจำนวน 55.70 ลDานบาท และมีผลขาดทุนสะสมอยูK  

การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงขDางมากของผูDถือหุDน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปE 2565 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และขDอบังคับบริษัท ขDอ 21. กำหนดใหD

ในการประชุมสามัญประจำปJทุกคร้ังใหDกรรมการออกจากตำแหนKงหน่ึงในสาม ถDาจำนวนกรรมการท่ีจะแบKงออกใหDตรง

เป�นสามสKวนไมKไดDก็ใหDออกโดยจำนวนใกลDท่ีสุดกับสKวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตDองออกจากตำแหนKงในปJแรก และปJ

ท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหDใชDวิธีจับสลากกันวKาผูDใดจะออก สKวนปJหลังๆ ตKอไปใหDกรรมการคนท่ีอยูKใน

ตำแหนKงนานท่ีสุดน้ันเป�นผูDออกจากตำแหนKงกรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจไดDรับเลือกเขDามาดำรงตำแหนKงใหมKก็ไดD 
 

ในปJ 2565 กรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ทKาน ท่ีดำรงตำแหนKงนานท่ีสุดเป�นผูDออกจากตำแหนKง 

โดยกรรมการท่ีตDองออกจากตำแหนKงตามวาระในคร้ังน้ี มีรายช่ือดังตKอไปน้ี  
 

1 รองศาสตราจารยM ดร.ณรงคM อยูKถนอม กรรมการอิสระ 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคKาตอบแทน 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

2 รองศาสตราจารยM กัลยาภรณM ปานมะเริง กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและกำหนดคKาตอนแทน 

3 นายมารMค ดี. เรมีจาน  กรรมการอิสระ  

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดDพิจารณาตามขDอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคKาตอบแทน โดยพิจารณาหลักเกณฑMในการคัดเลือก กล่ันกรองคุณสมบัติของผูDไดDรับการเสนอช่ืออยKาง

รอบคอบ ระมัดระวังแลDว มีความเห็นวKากรรมการท้ังสามทKาน เป�นผูDมีความรูDความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท และความเหมาะสมดDานความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

โดยรวม จึงสมควรไดDรับการแตKงต้ังกลับเขDาดำรงตำแหนKงกรรมการบริษัทตKอไป ท้ังน้ี กรรมการท่ีจะตDองจากตำแหนKง

ตามวาระไมKไดDเขDารKวมการพิจารณาในเร่ืองดังกลKาว   
 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารยM ดร.ณรงคM อยูKถนอม รองศาสตราจารยM กัลยาภรณM ปานมะเริง และนายมารMค ดี.           

เรมีจาน ซ่ึงไดDรับการเสนอช่ือใหDกลับเขDาดำรงตำแหนKงกรรมการอิสระน้ัน มีคุณสมบัติครบถDวนตามนิยามกรรมการ

อิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพยMแหKงประเทศไทย และสามารถใหD

ความเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทอยKางเป�นอิสระและปฏิบัติหนDาท่ี โดยยึดม่ัน ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขDอบังคับ และกฎเกณฑMท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือผลประโยชนMสูงสุดของผูDถือหุDนทุกราย 
 

ท้ังน้ี ในการสรรหากรรมการของบริษัท ไดDประกาศเชิญผูDถือหุDนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวKามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับ

การคัดเลือกเป�นกรรมการบริษัท ในชKวงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพรKผKานระบบ

ขKาวของตลาดหลักทรัพยMแหKงประเทศไทย และเผยแพรKบนเว็บไซตMของบริษัท แตKไมKมีผูDถือหุDนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขDารับ

การพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการมายังบริษัทแตKอยKางใด ขDอมูลของกรรมการท่ีพDนจากตำแหนKงตามวาระและไดDรับ

การเสนอช่ือกลับเขDาดำรงตำแหนKงใหมKตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 3. 
 

การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงขDางมากของผูDถือหุDน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ผูDถือหุDนมีคะแนนเสียงเทKากับจำนวนหุDนท่ีตนถือในการเลือกต้ังกรรมการหน่ึง (1) คน โดยผูDถือหุDนจะใชD

คะแนนเสียงท่ีมีอยูKท้ังหมดของตน เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป�นกรรมการก็ไดD แตKจะแบKงคะแนนเสียง

ใหDแกKผูDใดมากนDอยเพียงใดไมKไดD บุคคลซ่ึงไดDรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป�นผูDไดDรับเลือกเป�นกรรมการเทKา

จำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค.าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปE 2565 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : คKาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนDาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ

ควรกำหนดใหDมีการทบทวนทุกปJ ซ่ึงคKาตอบแทนดังกลKาวจะอยูKในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดDกับตลาดและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ัง เพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวDกับบริษัทซ่ึงคKาตอบแทนกรรมการ

สำหรับปJ 2565 ไดDผKานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคKาตอบแทน และนำเสนอตKอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแลDว จึงเห็นสมควรใหDคงคKาตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ภายในกรอบวงเงินเดิมไมKเกิน 5 ลDานบาท

ตKอปJ รายละเอียด ดังน้ี 
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1. คKาตอบแทนรายเดือน และคKาเบ้ียประชุม 

ตำแหนKง เบ้ียประชุมตKอการประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

คKาตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 30,000 20,000 

กรรมการท่ีไมKเป�นพนักงานหรือผูDบริหาร 20,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  15,000 - 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 - 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคKาตอบแทน 15,000 - 

กรรมการสรรหาและกำหนดคKาตอบแทน 10,000 - 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 - 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000 - 

กรรมการกำกับดูแลกิจการ 10,000 - 
 

2. สิทธิประโยชนMอ่ืนๆ  

- การประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผูDบริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และ

การประกันภัยการเดินทางตKางประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ท้ังน้ี เบ้ียประกันภัยท้ังสอง

รูปแบบรวมกันไมKเกิน 400,000 บาท 

3. โบนัส คKาประกันภัยทางธุรกิจ คKาตอบแทนพิเศษ และคKาตอบแทนอ่ืน มอบหมายใหDคณะกรรมการบริษัทเป�นผูD

จัดสรร และเม่ือรวมคKาตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแลDว กำหนดใหDมีจำนวนเงินไมKเกิน 5,000,000 

บาท  

ท้ังน้ี ในปJ 2564 คKาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตKางๆ ตามรายละเอียดขDางตDนสามารถดู

รายละเอียดไดDจากแบบ 56-1 One Report ประจำปJ 2564 หนDา 244 ในรูปแบบ QR Code  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ท่ีประชุมผูD ถือหุDนสมควรอนุมั ติคKาตอบแทนของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ประจำปJ 2565 ในอัตราเทKาเดิมวงเงินไมKเกิน 5 ลDานบาทตKอปJ ซ่ึงคณะกรรมการกำหนด

คKาตอบแทนไดDพิจารณากล่ันกรองอยKางเหมาะสมแลDว และคณะกรรมการบริษัทไดDเห็นชอบดDวยแลDว  

การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงไมKนDอยกวKาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมด

ของผูDถือหุDนซ่ึงมาประชุม 
 

วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมัติการแต.งต้ังผู2สอบบัญชีประจำปE 2565 และกำหนดค.าตอบแทน 

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหDเป�นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขDอบังคับ

ของบริษัท ขDอ 43. กำหนดใหDท่ีประชุมสามัญผูDถือหุDนแตKงต้ังผูDสอบบัญชีและกำหนดคKาตอบแทนของบริษัททุกปJ และ
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โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดDพิจารณาแลDวเห็นสมควรใหDท่ี

ประชุมสามัญผูDถือหุDนพิจารณาอนุมัติแตKงต้ังผูDสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายช่ือตKอไปน้ีเป�น

ผูDสอบบัญชีของบริษัทประจำปJ 2565 
 

ช่ือผูDสอบบัญชีรับอนุญาต ผูDสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 

จำนวนปJท่ีสอบ

บัญชีในรอบ 5 ปJ

ท่ีผKานมา 

ระยะเวลาท่ีไดDรับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน กลต. 

1.  นายศุภชัย ป�ญญาวัฒโน 3930 3 ปJ   

(ปJ 2562-2564) 

ปJ 2560 - 2565 

2.  นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 5730 ไมKมี ปJ 2560 - 2565 

3.  นางสาวกรองแกDว ลิมป�กิตติกุล 5874 ไมKมี ปJ 2563 - 2568 
 

โดยใหDคนใดคนหน่ึงเป�นผูDทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตKองบการเงินของบริษัท ผูDสอบบัญชีของบริษัท 

สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกลKาวขDางตDน เป�นผูDท่ีมีประสบการณMในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแหKง และไดDรับ

การยอมรับจากองคMกรตKางๆ เป�นอยKางดี รวมท้ัง มีความเป�นอิสระในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ผูDสอบบัญชีตามรายช่ือท่ี

เสนอมาน้ันไมKมีความสัมพันธM และ/หรือ สKวนไดDเสียระหวKางผูDสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทยKอย ผูDบริหาร ผูDถือหุDนราย

ใหญK หรือ ผูDท่ีเก่ียวขDองกับบุคลลดังกลKาวแตKอยKางใด ซ่ึงขDอมูลเก่ียวกับประวัติของผูDสอบบัญชีของบริษัทประจำปJ 

2565. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 4. 
 

นอกจากน้ี ผูDสอบบัญชีดังกลKาวยังเป�นผูDสอบบัญชีของบริษัทยKอยของบริษัทในประเทศไทยดDวย  
 

โดยมีคKาตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกลKาวขDางตDน สำหรับปJ 2565 จำนวนไมKเกิน 1,680,000 

บาท มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

รายละเอียด  ปE 2565 

(ปEท่ีเสนอ) 

ปE 2564 

 

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

1. คKาสอบบัญชีประจำปJ (Audit Fee) 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท   - 

2. คKาสอบทานงบการเงิน  

(3 ไตรมาสๆ ละ 160,000 บาท)  

480,000 บาท 480,000 บาท  - 

3. คKาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - - 

รวมท้ังส้ิน 1,680,000 บาท 1,680,000 บาท - 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ท่ีประชุมผูDถือหุDนเห็นสมควรอนุมัติแตKงต้ังผูDสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย 

จำกัด ไดDแกK นายศุภชัย ป�ญญาวัฒโน ผูDสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูDสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขท่ี 5730 หรือ นางสาวกรองแกDว ลิมป�กิตติกุล ผูDสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5874 และกำหนด

คKาตอบแทน ประจำปJ 2565 จำนวนไมKเกิน 1,680,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทท่ีไดDเห็นชอบดDวยแลDว  
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การลงมติ :  มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงขDางมากของผูDถือหุDน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติแก2ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคk และหนังสือบริคณหkสนธิ ข2อ 3 ของบริษัท  

ข2อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางดDานสินทรัพยMดิจิทัล (Cryptocurrencies) ซ่ึงเป�นนวัตกรรม

ทางการเงิน ดังน้ัน เพ่ือใหDวัตถุประสงคMของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีอาจจะมีข้ึนใน

อนาคต บริษัทจึงตDองแกDไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัท และแกDไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหMสนธิ ขDอ 3 ของบริษัท 

เพ่ือใหDสอดคลDองกับการแกDไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัท ดังน้ี  

1. เพ่ิมเติมวัตถุประสงคkของบริษัทฯ จำนวน 1 ข2อ ดังน้ี  
 

วัตถุประสงคkเดิม วัตถุประสงคkท่ีเพ่ิมเติม 

-ไมKมี- ขDอ 56. ประกอบธุรกิจเป�นศูนยMซ้ือขายคริปโทเคอรMเรน

ซี ศูนยMซ้ือขายโทเคนดิจิทัล นายหนDาซ้ือขายโทเคน

ดิจิทัล ผูDคDาคริปโทเคอรMเรนซี ผูDคDาซ้ือขายโทเคนดิจิทัล 

เป�นท่ีปรึกษาและใหDคำแนะนำแกKผูDประกอบการธุรกิจ

หรือบุคคลท่ัวไปเก่ียวกับคริปโทเคอรMเรนซี และโทเคน

ดิจิทัล ใหDบริการแลกเปล่ียนเงินสกุลดิจิทัล หรือ ขาย

เงินสกุลเงินดิจิทัล หรือ แลกเปล่ียนเงินสกุลตKางประเทศ

เป�นเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพยMดิจิทัล รวมถึงแตK

ไมKจำกัดเพียง การขุด ซ้ือขาย แลกเปล่ียน สินทรัพยM

ดิ จิ ทัล รวมถึงการลงทุนหรือใหDบ ริการดD าน อ่ืนๆ 

เก่ียวกับธุรกรรมคริปโทเคอรMเรนซี และโทเคนดิจิทัล 

(เม่ือไดDรับอนุญาตจากหนKวยงานท่ีเก่ียวขDองแลDว กรณีท่ี

เป�นกิจกรรมท่ีตDองไดDรับอนุญาต) ใหDบริการเก็บขDอมูล 

ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันขDอมูลบนระบบ

โครงขKายกระจายศูนยMกลางของการทำรายการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสMแบบบล็อกเชน และดำเนินการคDนควDา 

วิจัย พัฒนา และรวบรวมขDอมูลเก่ียวกับกิจการทางดDาน

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ( INFORMATION 

TECHNOLOGY) ในการเพ่ิมพูนความรูD ความชำนาญ 

ความเช่ียวชาญในดDานวิชาการและเทคโนโลยี 
 

2. การแก2ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหkสนธิข2อ 3 ของบริษัท เพ่ือให2สอดคล2องกับการเพ่ิมวัตถุประสงคkของบริษัท 

ดังน้ี  

เดมิ  “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีGแนบ”  
แก้ไข “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีGแนบ” 
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อน่ึง เพ่ือใหDการดำเนินการแกDไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัท และการแกDไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหMสนธิ ขDอ 3 ของ

บริษัท เป�นไปโดยสะดวกและคลKองตัว จึงเห็นควรมอบหมายใหDบุคคลท่ีกรรมการผูDมีอำนาจของบริษัท มอบหมายใหD

อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแกDไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัท และแกDไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหMสนธิ ขDอ 

3 เร่ือง วัตถุประสงคMของบริษัท ตKอกรมพัฒนาธุรกิจการคDา กระทรวงพาณิชนM และมีอำนาจแกDไขและเพ่ิมเติมถDอยคำ

เพ่ือใหDเป�นไปตามคำส่ังนายทะเบียนตามความจำเป�นและเหมาะสม โดยท่ีไมKกระทบตKอสาระสำคัญของการแกDไข

เพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัทตามท่ีเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ท่ีประชุมผูDถือหุDนสมควรอนุมัติใหDบริษัทฯ แกDไขเพ่ิมเติมวัตถประสงคMของบริษัทฯ 

จำนวน 1 ขDอ และแกDไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหMสนธิของบริษัทฯ ขDอ 3 เป�น 56 ขDอ พรDอมท้ัง มอบหมายใหDบุคคลท่ี

กรรมการผูDมีอำนาจของบริษัท มอบหมายใหDอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแกDไขเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคMของ

บริษัท และแกDไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหMสนธิ ขDอ 3 เร่ือง วัตถุประสงคMของบริษัท ตKอกรมพัฒนาธุรกิจการคDา 

กระทรวงพาณิชนM และมีอำนาจแกDไขและเพ่ิมเติมถDอยคำเพ่ือใหDเป�นไปตามคำส่ังนายทะเบียนตามความจำเป�นและ

เหมาะสม โดยท่ีไมKกระทบตKอสาระสำคัญของการแกDไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคMของบริษัทตามท่ีเสนอ  

การลงมติ : มติท่ีประชุมตDองไดDรับการอนุมัติดDวยคะแนนเสียงไมKนDอยกวKาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูD

ถือหุDนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ2ามี) 

 ตามท่ี บริษัทไดDเป�ดโอกาสใหDผูDถือหุDนเสนอเร่ืองเพ่ือใหDคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป�นวาระการประชุมสามัญ

ผูDถือหุDนประจำปJ 2565 โดยไดDประกาศในเว็บไซตMของบริษัท (www.chowsteel.com) รวมท้ังแจDงผKานระบบอิเล็กทรอนิกสMของ

ตลาดหลักทรัพยMแหKงประเทศไทย ในชKวงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 น้ัน บริษัทขอเรียนวKาไมKมีผูDถือหุDน

เสนอวาระการประชุม นอกจากน้ี บริษัทจะเชิญผูDแทนจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายทำหนDาท่ีดูแลใหDการประชุมเป�นไปอยKาง

โปรKงใส ถูกตDองตามกฎหมาย และขDอบังคับของบริษัทตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือใหDเป�นตามหลักเกณฑMการจัดประชุมผูDถือ

หุDนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM  

บริษัทมีความตระหนักและหKวงใยตKอสุขภาพและความปลอดภัยของผูDเขDารKวมประชุมทุกทKาน และขอใหDทุกทKานปฎิบัติ

ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใตDสถานการณMการแพรKระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 110 อยKาง

เครKงครัด โดยขอความรKวมมือผูDถือหุDนมอบฉันทะใหDกรรมการอิสระของบริษัทตามรายช่ือในส่ิงท่ีสKงมาดDวย 7. โดยผูDถือหุDนสามารถ

สKงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 5. และ 6. ทางไปรษรียMมายังบริษัท ภายในวันท่ี 27 เมษายน 2565 และ

สามารถแจDงคำถามลKวงหนDาไดDท่ีอีเมล ir@chowsteel.com หรือโทรสารหมายเลข 02-033-0909 

 ในกรณีท่ีทKานผูDถือหุDนเขDารKวมประชุมดDวยตนเองกรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง โดยบริษัทจะเป�ดใหD

ลงทะเบียนเพ่ือเขDาประชุมต้ังแตKเวลา 12.00 น. สKวนผูDถือหุDนทKานใดประสงคMท่ีจะแตKงต้ังบุคคลอ่ืนมาเขDารKวมประชุม และออกเสียง

แทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขDอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีสKงมาดDวย 6. พรDอมแนบ

เอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป�นผูDถือหุDนหรือผูDแทนของผูDถือหุDนท่ีมีสิทธิเขDารKวมประชุม และนำมามอบใหDท่ีประชุมกKอนเร่ิม

การประชุม โดยบริษัทขอแนะนำใหDใชDหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. สKวนผูDถือหุDนทKานใดประสงคMจะใชDหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

หรือ แบบ ค. สามารถดาวนMโหลดแบบฟอรMมจากเว็บไซตMของบริษัทไดDท่ี www.chowsteel.com หมวดนักลงทุนสัมพันธM หมวด

ยKอยขDอมูลผูDถือหุDน  
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 เน่ืองจากสถานการณMแพรKระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไมKแนKนอน ดังน้ัน บริษัทอาจพิจารณาเปล่ียนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกับการประชุมสามัญผูDถือหุDนประจำปJ 2565 รวมถึงการเปล่ียนแปลงวัน เวลา และสถานท่ี รูปแบบการประชุม 

และการดำเนินการอ่ืนใดท่ีจำเป�นหรือเหมาะสม จึงขอใหDผูDถือหุDนติดตามขDอมูลเก่ียวกับการประชุมและขDอปฏิบัติการประชุมเพ่ือ

มาตรการความปลอดภัยภายใตDสถานการณMโรคโควิด-19 ฉบับลKาสุดท่ีบริษัทเผยแพรKกับตลาดหลักทรัพยMแหKงประเทศไทยหรือทาง

เว็บไซตMของบริษัท (https://investor-th.chowsteel.com/home.html) โดยหากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจะแจDงใหDทKานผูDถือ

หุDนทราบตKอไป  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

( ดร.ปรัชญา  เปJ�ยมสมบูรณM ) 

ประธานกรรมการ 
 

 

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได2ท่ี  

สำนักเลขานุการบริษัท : โทร. 02-033-0901-8 ตKอ 109, 110 EMAIL: ir@chowsteel.com  

 


