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วนัท่ี 22 ตุลาคม 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 
 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ 
 3) ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
 5) หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี 
 7) ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 8) หนงัสือมอบฉนัทะ 
 9) ค าช้ีแจงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเขา้ประชุม 
 10) ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 
 11) แผนท่ีสถานท่ีการจดัประชุม 
 12) รายงานประจ าปี 2557 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 
ในวนัศุกร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ต าบล
บางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่29 พฤศจิกายน 2556 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 

2556 โดยมีส าเนารายงานการประชุมจ านวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมา 
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556/2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ซ่ึง

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
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เพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2556/2557  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2557 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2556/2557   
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2556/2557 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีได้
ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองตาม
กฎหมาย โดยทางบริษทัฯได้ก าหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัศุกร์ท่ี 26 
ธนัวาคม 2557 จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของ พระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยก าหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 12 ธันวาคม 2557 ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ค านวณมาจาก
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงในปี 2556/2557 เท่ากบั 148,579,396 บาท 

รายการ  2556/2557 2555/2556 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย (พนับาท) 148,578 125,236 
จ านวนหุ้น (พนัหุน้) 300,000 300,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.16 0.16 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (พนับาท) 48,000 48,000 
อตัราเงินปันผลจ่าย (โดยประมาณ) (ร้อยละ) 32 40 
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  อตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในปี 2555/2556 และ
นอ้ยกวา่นโยบายของบริษทัฯ ในปี 2556/2557 ซ่ึงทางบริษทัฯ มีแผนท่ีจะ
ใชเ้งินก าไรสะสมดงักล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต 

  ในการจ่ายเงินปันผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษี ซ่ึงจ่ายจากก าไร
ของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2556/2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี

จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

       1) นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
2) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

                                                               3)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  

       1)  นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
       2) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
       3) นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  

หมายเหตุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557/2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ถึงแม้ว่าในปี ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการด า เนินงานท่ีดี ข้ึน แต่

โครงสร้างทางการเมืองท่ียงัคงไม่แน่นอนและอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ
ปฏิรูป ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในอนาคต จากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะ
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ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557/2558 ให้
เท่ากบัปี 2556/2557 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม 2557/2558 2556/2557 
ส าหรับประธานกรรมการบริษทั 18,500 บาท 18,500 บาท 
ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 18,500 บาท 18,500 บาท 
ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 14,500 บาท 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจาก
ไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2557/2558 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

หมายเหตุ  1) หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2557/2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้มีขอ้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯและบริษทัย่อยประจ าปี 2557/2558 โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  

       1) นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 
2555/2556 ถึงปี 2556/2557) 

       2) นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

 3) นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

        4) นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯและ
บริษทัย่อย แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวม
จ านวน 1,270,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556/2557 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่ม
บริษทัมีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนอีก 1 บริษทั และมีปริมาณรายการทางบญัชีท่ี
เพิ่มข้ึน รวมถึงขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) และมาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนไป จึงท าให้มีรายการ
ตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน 

 2557/2558 2556/2557 
ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 390,000 บาท 340,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 835,000 บาท 805,000 บาท 
ค่าบริการอ่ืน (ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
เง่ือนไข BOI) 

 
45,000 บาท 

 
40,000 บาท 

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ 
จะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นตน้ไป 

 หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
แทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี และน ามายื่นต่อประธานท่ี
ประชุม หรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุมดว้ย ทางบริษทัฯ ไดแ้นบเอกสารแนบเก่ียวกบัการ
มอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานประกอบ และขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมไวใ้นเอกสารแนบ 8 และ 9 
            
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั) 
ประธานกรรมการบริษทั 


