หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557
Invitation to the 2014 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY

วันที่ 22 ตุลาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
3) คานิยาม “กรรมการอิสระ”
4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี
7) ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
8) หนังสื อมอบฉันทะ
9) คาชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
10) ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557
11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
12) รายงานประจาปี 2557

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557
ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตาบล
บางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 โดยมีสาเนารายงานการประชุมจานวน 11 หน้า ตามที่แนบมา
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556/2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่ ง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2557 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
กันนี้ แล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็ นว่าถู กต้องและ
หน้า 1 จาก 5

ความเห็นคณะกรรมการ :

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2556/2557
ผูถ้ ื อ หุ ้น สมควรรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานประจ าปี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิ จารณางบการเงิ นและงบการเงิ นรวมประจาปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2557 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุก
ท่านพร้อมกันนี้ แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2556/2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี
2556/2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ที่ได้
ก าหนดไว้ป ระมาณร้ อ ยละ 40 ของก าไรสุ ท ธิ ห ลัง หั ก เงิ น ส ารองตาม
กฎหมาย โดยทางบริ ษทั ฯได้กาหนดจะจ่ายเงิ นปั นผลภายในวันศุกร์ ที่ 26
ธันวาคม 2557 จึงเห็ นควรให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์โดยก าหนดวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้
การจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 40 คานวณมาจาก
กาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม ซึ่ งในปี 2556/2557 เท่ากับ 148,579,396 บาท
รายการ
2556/2557 2555/2556
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมาย (พันบาท)
148,578
125,236
จานวนหุ ้น
(พันหุน้ )
300,000
300,000
เงินปั นผลต่อหุ น้
(บาท)
0.16
0.16
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
(พันบาท)
48,000
48,000
อัตราเงินปั นผลจ่าย (โดยประมาณ)
(ร้อยละ)
32
40
หน้า 2 จาก 5

ความเห็นคณะกรรมการ :

อัตราเงิ นปั นผลจ่ายเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ในปี 2555/2556 และ
น้อยกว่านโยบายของบริ ษทั ฯ ในปี 2556/2557 ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะ
ใช้เงินกาไรสะสมดังกล่าวเพื่อการลงทุนในอนาคต
ในการจ่ายเงินปั นผล ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่ งจ่ายจากกาไร
ของกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2556/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการที่ ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งในปี นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
3) นายอนุตร ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
3) นายอนุตร ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรแต่ ง ตั้ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ ง ตามวาระ จานวน 3
ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ
1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2557/2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ถึ ง แม้ ว่ า ในปี ที่ ผ่ า นมากลุ่ ม บริ ษัท จะมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี ข้ ึ น แต่
โครงสร้างทางการเมืองที่ยงั คงไม่แน่นอนและอยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการ
ปฏิรูป ยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จภายในประเทศ
ในอนาคต จากความไม่ แ น่ น อนดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ฯ จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะ
หน้า 3 จาก 5

ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัทประจาปี 2557/2558 ให้
เท่ากับปี 2556/2557 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
2557/2558
2556/2557
สาหรับประธานกรรมการบริ ษทั
18,500 บาท 18,500 บาท
สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
18,500 บาท 18,500 บาท
สาหรับกรรมการตรวจสอบ
14,500 บาท 14,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :
หมายเหตุ
วาระที่ 7

ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุ ม เนื่ องจาก
ได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิ ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ประจาปี 2557/2558
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
1) หลัก เกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2557/2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และก าหนดค่า ตอบแทนส าหรั บผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั
ย่อยทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุ น้ สมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้
เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยประจาปี 2557/2558 โดยมี
รายชื่อดังนี้
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี
2555/2556 ถึงปี 2556/2557)
2) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3) นายพิชยั
ดัชณาภิรมย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
4) นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อย แต่ อย่างใด จึ งมี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
หน้า 4 จาก 5

ความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ และมี ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนรวม
จานวน 1,270,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากกลุ่ม
บริ ษทั มี บริ ษทั ย่อยเพิ่ มขึ้ นอี ก 1 บริ ษทั และมี ปริ มาณรายการทางบัญชี ที่
เพิ่มขึ้ น รวมถึ งข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชี ที่เปลี่ยนไป จึงทาให้มีรายการ
ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น
2557/2558
2556/2557
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ฯ
390,000 บาท 340,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
835,000 บาท 805,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข BOI)
45,000 บาท 40,000 บาท
หมายเหตุ
วาระที่ 8

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้โปรดเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ
จะเริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็ นต้นไป
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและลงคะแนนเสี ยงในการประชุ ม
แทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่ แนบมาพร้ อมกันนี้ และนามายื่นต่อประธานที่
ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุ มด้วย ทางบริ ษทั ฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการ
มอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.
สถานทีป่ ระชุ ม : ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม :
1) คุณวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย
2) คุณคมกริ ช
พงศ์รัตนเดชาชัย
3) คุณสาธิต
พงศ์รัตนเดชาชัย
4) คุณสุ พตั รา
พงศ์รัตนเดชาชัย
5) คุณเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
6) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
7) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
8) คุณบุญทิพย์ เพ็ชรรุ ย

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานสนับสนุน / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1) คุณวันนิสา
งามบัวทอง
2) คุณกมล
วรวัชร

ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เจ้าหน้าที่บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มประชุ มเวลา 15.20 น.
คุณวิบูลย์

พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1) การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2556 มี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั เข้า ร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 รายนับจานวนหุ ้นได้ 225,510,600 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 75.17 ซึ่ งตามกฎหมายมาตรา 103 กาหนดไว้วา่ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้น และมีหุ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
2) ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ
ซึ่งในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ
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แบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่ วนได้ สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ั บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับจานวนหุ น้ ที่ได้รับมอบฉันทะ
3) การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุ มที่ได้กาหนดไว้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับวาระที่นามาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4) ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็ นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าเนิ นการประชุ มกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็น
5) ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุ มต่างๆ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง โดยผูด้ าเนิ นการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ี่ประสงค์
ลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บคะแนน สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่
ไม่ยกมือ ที่ประชุ มถื อว่าลงมติเห็ นด้วย ซึ่ งหลังจากที่นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะประกาศจานวนราย
จานวนเสี ยง และจานวนร้อยละของผูท้ ี่ลงคะแนนเสี ยงให้ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ด
ออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์
6) การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่ อใน
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่นสามารถทาการแก้ไข
บัตรลงคะแนนของท่านได้
7) การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1) บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่ งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2) หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน
พร้อมกันทั้งหมด
8) ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มา
ทาการนับคะแนนเสี ยงเพี่อความโปร่ งใส
ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2555 โดยได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุ มจานวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
ท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 และ
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
หน้า 2 จาก 11

ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ไว้ในรายงานประจาปี 2556 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่าน
แล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติใน
วาระนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบปี 2555/2556

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงิ นและงบการเงิ นรวมประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ซึ่ งอยู่ในรายงานประจาปี 2556 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกท่านพร้ อมกันนี้
แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรั บรองงบการเงิ น
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิงบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ
้ ื อ หุ ้น ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ช่ ว ยอธิ บ ายว่า รายได้ใ นปี 2553/2554 ค่ อนข้า งน้อย ส่ วนปี
2554/2555 ค่อนข้างสู ง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กน้อย จึงอยากทราบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจานวน
มาก เนื่องมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุ ที่รายได้ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากเป็ นช่ วง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่ วนปี 2554/2555 สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นจานวนมาก เนื่องจากเป็ นช่วงเกิดอุทกภัย
ทาให้โรงงานต่ างๆ เร่ งซ่ อมแซมโรงงานจึ ง มี การสั่ งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ทั จานวนมาก จึ งเป็ น
สาเหตุทาให้รายได้ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นมาก และปี 2555/2556 ช่วงต้นปี ของรอบบัญชีบริ ษทั บริ ษทั มี
รายได้ค่อนข้างดี แต่หลังจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตัวเลขการส่ งออก และตัวเลขการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตัวเลข GDP ของประเทศมีการปรับตัวลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้
ของบริ ษทั ให้ลดลงตามไปด้วย
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ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั อธิ บายถึงรายได้จากการขาย เมื่อดูจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จะเห็ นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิ จการ เพิ่ มขึ้ น แต่ รายได้จากการขายในงบการเงิ นรวม
ลดลง เนื่องมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่า เนื่ องจากบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้ างเป็ น
Holding Company แล้ว ดังนั้นรายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกค้าบางรายที่เดิมเคย
ขายในนาม บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ต่อมามีการปรับโครงสร้างบริ ษทั ใหม่ แต่ไม่สามารถไป
เปลี่ยนชื่ อ Supplier list ของลูกค้าได้ ดังนั้นจังยังต้องดาเนิ นการขายในนามบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด
(มหาชน) ต่อไป และในปี ที่ผา่ นมาลูกค้ารายนั้นๆ มีการสั่งซื้ อเข้ามามากกว่าปี ก่อน จึงทาให้รายได้
จากการขายเพิ่มมากขึ้น แต่โดยรวมรายได้จากการขายในงบการเงินรวมลดลง
 ผูถ้ ื อ หุ ้น ขอให้ค ณะกรรมการช่ วยอธิ บ ายถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารในงบเฉพาะกิ จ การลดลงแต่
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบการเงินรวมเพิ่ม ทาให้ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริ หารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่ วนหนึ่ งมาจาก
ค่าเสื่ อมราคาที่ทยอยตัดจนหมดแล้ว ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล โปรดักส์ จากัด ซึ่ งเริ่ มก่อตั้งได้ไม่นาน มีการลงทุนและสั่งซื้ อ เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะเข้ามาเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าเสื่ อมและค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึง
ยังได้มีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษ ท
ั ชี้ แจงเกี่ ยวกับกาลังการผลิ ตของบริ ษทั ว่าความสามารถในการ
ผลิตแต่ละบริ ษทั เป็ นเท่าไหร่ บา้ ง
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้แจงว่า กาลังการผลิตรวม 39,500 ตัน คิดจากการทางาน 8 ช.ม.ในแต่ละวัน
ส่ วนกาลังการผลิตจริ งจะแยกเป็ นแต่ละบริ ษทั โดยบริ ษทั มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด มีกาลังการผลิตจริ ง
เท่ากับ 59% และบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล โปรดักส์ จากัด มีกาลังการผลิตจริ งเท่ากับ 72%
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2556
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง


วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2555/2556
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น
48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปั นผลของบริ ษทั ที่ได้กาหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 40 คานวณมาจากกาไรสุ ทธิ
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ของงบการเงินรวมจานวน 125,254,248.34 บาท ซึ่ งคณะกรรมการเห็นควรให้กาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ดังนี้
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิ เงินปั นผล วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556
 กาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงเงินปั นผลเมื่อดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ที่ผา่ น
มาบริ ษทั ไม่ได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย แต่ปี 2555/2556 บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ถ้าดูงบการเงินแล้วบริ ษทั มีกาไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้แต่เหตุจึงเรี ยกเงินปั นผลจากบริ ษทั
ย่อย
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ในการจ่ายเงิ นปั นผลจากบริ ษทั ย่อยให้กบั บริ ษทั นั้น จะมีการพิจารณา
ในเรื่ องการบริ หารกระแสเงิ นสดภายในกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยปกติ เงิ นสดที่ ก ลุ่ มบริ ษ ทั ได้รับ จากการ
ดาเนิ นการจะอยู่ที่บริ ษทั ย่อย เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิ จการหรื อการลงทุน
ใหม่ๆ อย่างไรก็ดีหากบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริ ษทั
ก็จะมีการเรี ยกรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยอย่างในปี 2555/2556 ที่ผา่ นมา แต่ในปี 2554/2555 บริ ษทั
มีเงินสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปั นผลจึงไม่มีการเรี ยกรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
 ผูถ้ ือหุน้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงกาไรสะสมที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อย มีมูลค่าเท่าใด
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ยปี 2556 เท่ากับ 1,089 ล้านบาท หักด้วยทุนจด
ทะเบียนเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ย่อย จะได้กาไรสะสมของบริ ษทั ย่อยที่ประมาณ 450 ล้านบาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ ใ ห้ รั บ รองและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรก าไรและการจ่ า ยเงิ นปั น ผลประจ าปี
2555/2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผู้
ถื อหุ ้นทุ ก ปี จะต้องมี กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในปี นี้ มี
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายมาณพ
ชิวธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายมาณพ
ชิวธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบ
ว่าในครั้ งนี้ ทางบริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ในวันปิ ดสมุ ดทะเบีย น วันที่ 16 ตุ ลาคม 2556 มี สิทธิ เสนอชื่ อผูท้ ี่ มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2) ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3) โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7
โดยการเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ เริ่ มต้นในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มี
ท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ในวาระที่ 5 นี้ ผดู ้ าเนิ นการประชุ มขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อ
ซักถามก็เปิ ดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
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มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์ รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์ รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
3) นายมาณพ
ชิ วธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2556/2557
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานลดลง
และมี ผ ลก าไรสุ ทธิ ล ดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษัท จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการบริ ษทั
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุ ม เนื่ องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน
และโบนัสแล้ว และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2556/2557
ผูด้ าเนิ นการประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ได้กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรั บผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ ง
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ดังนี้
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
2) นายพิชยั
ดัชณาภิรมย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรื อ
3) นายธนะวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
โดยกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1,185,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ น
จานวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปี 2555/2556
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2556/2557 จานวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรม
การเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดไว้วา่ ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอวาระอื่นๆ ใน
ครั้งนี้ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งนับจานวนหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ
100,000,000 หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม เพื่ อรั บรองขอให้ที่ ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ได้ และทางบริ ษ ทั ได้
ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2556 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2) ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3) โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7
โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 9
กันยายน 2556 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทาง
ที่บริ ษทั กาหนด และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
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-ไม่ มีผ้ เู สนอเรื่องพิจารณาในวาระอืน่ ๆผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้แจงความเป็ นไปได้ในการจ่ายเงินปั นผลจากร้อยละ 40 เป็ น
ร้อยละ 50
 กรรมการบริ ษัท ได้ ช้ ี แจงว่ า จะขอน าข้ อ มู ล เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งหน้ า ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอีกครั้ง
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้แจงเรื่ องรอบบัญชี บริ ษทั ว่าทาไมบริ ษทั ไม่เปลี่ยนรอบบัญชี
ให้ตรงกับรอบปี ปฎิทินเพื่อให้จดจาได้ง่ายขึ้น
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า รอบบัญชี บ ริ ษ ทั เริ่ มตั้งแต่ก ารก่ อตั้ง บริ ษทั จึ งใช้ม าโดยตลอด คื อ 1
สิ งหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริ ษทั เคยมีการปรึ กษาทางที่ปรึ กษาด้านการเงินจึงมีคาแนะนาว่า
น่าจะคงรอบบัญชี เดิมไว้ เนื่ องจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบ
บัญชี
 ผูถ้ ือหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้ แจงว่าทาไมบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กับสื่ อ
ต่างๆ บ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้มีปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และ ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครัดคือ เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่ งต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แต่ ภ ายหลัง จากยื่ น งบการเงิ น ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ก็ จ ะมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล และมี
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริ ษทั หลักทรัพย์ โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่ วยชี้ แจงแนวโน้มปี 2557 จะเป็ นอย่างไร ดี กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา
หรื อไม่
 กรรมการบริ ษ ทั ได้ช้ ี แจงว่า สิ นค้าของบริ ษ ทั เป็ นสิ นค้า ทุ น หมายความว่า เมื่ อมี ก ารลงทุ นใหม่ ๆ
เกิดขึ้นก็จะมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์จดั เก็บและอุปกรณ์ลาเลียง และสิ นค้าทุนมีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างนาน หากลู กค้ามีการสั่งซื้ อสิ นค้าใหม่ ลู กค้าก็จะต้องมีการขยายธุ รกิ จ หรื อใช้งานมานาน
หรื อชารุ ด ลูกค้าถึงจะเปลี่ยนสิ นค้าใหม่ ซึ่ งถ้าเศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอัตราประมาณ
3-5% บริ ษทั คิดว่าน่ าจะเติ บโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุ รกิ จที่ ดาเนิ นอยู่เดิ ม หรื อถ้าเศรษฐกิ จ
ขยายตัวมากๆ คิดว่าบริ ษทั น่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% ขึ้นไป แต่ถา้ การลงทุนทางตรง (FDI) น้อย
หรื อการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยในแต่ละปี บริ ษทั ก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะบริ ษทั มี
พึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยูป่ ระมาณ 95% ถ้าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบคือมีการหดตัว บริ ษทั
ก็มีผลกระทบเหมือนกัน โดยเริ่ มตั้งแต่ลูกค้าไม่มีการขยายการลงทุนหรื อขยายกิจการ บริ ษทั เองก็จะ
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ไม่มีการสั่งซื้ อใหม่ๆ เกิ ดขึ้น เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริ ษทั คาดหวังว่าบริ ษทั น่ าจะเติบโตขึ้น ถ้า
การเมื องไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่า งมี นัย สาคัญ แต่ถ้า ในทางกลับกันถ้า
เศรษฐกิ จไม่ ดี บริ ษ ทั ก็ จะต้องหาวิธี ใ นการรั ก ษายอดขายไว้ใ นระดับ ที่ น่า พอใจ ดัง นั้นต้องรอดู
สถานการณ์ในอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึ ง 2558 ที่จะมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) ต้องดูวา่ จะมีประโยชน์หรื อบริ ษทั จะมีผลจากการเปิ ดเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อย่างไรบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ถ้าการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) แล้วการค้าขายหรื อการ
ลงทุนในประเทศไทยดี ข้ ึน บริ ษทั คิดว่าธุ รกิจประเภทที่ผลิตสิ นค้าทุนต้องมีผลกระทบเชิ งบวกอย่าง
แน่ นอน แต่ถา้ ปี 2558 เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิ จในประเทศไทยก็ยงั หดตัวอยู่
หรื อคงที่ สิ นค้าทุนหรื อการลงทุนทางตรงก็ยงั ไม่มี บริ ษทั คิดว่าการที่บริ ษทั จะเติบโตได้อาจจะต้อง
หาช่องทางอื่นด้วยเหมือนกัน คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเป็ นอย่างไรบ้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
พึ่งพิงตลาดในประเทศอยู่ 95% ส่ งออกเพียง 5% ในอนาคตเมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
แล้ว บริ ษทั ก็มีแผนจะมีการส่ งออกมากขึ้น และในปลายปี บริ ษทั มีแผนขยายธุ รกิจไปลงทุนในธุ รกิจ
ใหม่ ซึ่ ง หากบริ ษ ทั ดาเนิ นการเรี ย บร้ อยแล้วจะมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลัก ทรั พ ย์
กาหนดอีกครั้ง
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่ วยอธิ บายถึ งธุ รกิ จการให้เช่ าคลังสิ นค้า (Warehouse) ว่าเป็ น
อย่างไรบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่าในปั จจุบนั มีการซื้ อที่ดินแล้วและมีการดาเนิ นงานภายใต้บริ ษทั สยาม
ไอโซ โปร จากัด และมีการคุยรายละเอียดกับลูกค้าไว้ 1 รายแล้วซึ่ งเป็ นช่วงน้ าท่วม พอหลังจากนั้น
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ณ ปั จจุบนั บริ ษทั จึงมีการหาลูกค้ารายใหม่อยู่
 ผู ้ถื อ หุ ้ น ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ช่ ว ยชี้ แจงเกี่ ย วกับ การจัด การบริ หารเงิ น สดที่ ดี แ ละได้
ผลตอบแทนมากกว่านี้
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่า เนื่ องจากบริ ษทั มีกาไรในทุกๆ ไตรมาสจึงทาให้บริ ษทั มีกาไรสะสมและ
เงิ นสดเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิ จ
มาแล้ว ทางบริ ษทั จึงมีความระมัดระวังในการใช้เงินสดและการลงทุนเป็ นอย่างมาก หลังจากที่บริ ษทั
ได้ผ่า นวิก ฤตมาได้จึง ได้มี การเตรี ย มเงิ นสดและวงเงิ นกับ สถาบันการเงิ นเพื่ อเตรี ย มความพร้ อม
สาหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว้ ทาให้บริ ษทั มีโอกาสที่จะขยายธุ รกิจมาก
ขึ้นเนื่ องจากมีบุคคลเข้ามาเสนอธุ รกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนด้านพลังงาน การ
ลงทุ นในต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ยังไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลเนื่ องจากยังไม่มีความชัดเจน ส่ วนการ
บริ หารจัดการเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ นั้น ทางฝ่ ายบริ หารตระหนักดีและในปั จจุบนั
ฝ่ ายบริ หารยังคงหาแนวทางการบริ หารจัดการเงินสดที่ดีต่อไป
หน้า 10 จาก 11

 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงการลงทุนใหม่ๆ ว่าเป็ นการลงทุนทางด้านใดบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า บริ ษทั อยากจะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ตามที่ผถู้ ือหุ ้น
ได้แนะนาไว้ และบริ ษทั มีแผนจะไปจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ หากบริ ษทั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ น
ภายในปี นี้ บริ ษทั จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลอีกครั้ง และบริ ษทั อยากลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงตลาด
ภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเริ่ มจากเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 16.45 น.
นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ( ประธานที่ประชุม )
ลงชื่อ

รับรองรายงานการประชุม
(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)

หน้า 11 จาก 11

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
20 กุมภาพันธ์ 2515
42 ปี
บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริ ษทั )
7,500,000 คิดเป็ นร้อยละ 2.50
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ Strayer University, USA
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 27/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
: 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 4 วาระ
: 4/4

ดารงตาแหน่งตามวาระ
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
(ปี 2556/2557)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั

:
:
:
:
:

จานวนหุ ้นที่ถือในบริ ษทั
:
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม :
:
ประสบการณ์ทางาน

:

นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
28 พฤษภาคม 2521
36 ปี
น้องภรรยานายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย
(ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
900,000 คิดเป็ นร้อยละ 0.30
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ ากาลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 61/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
4 วาระ
4/4

ดารงตาแหน่งตามวาระ
:
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
:
(ปี 2556/2557)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วันเ/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึ กอบรม

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ประสบการณ์ทางาน

:
:
:

นายอนุตร ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
26 ธันวาคม 2513
44 ปี
-ไม่มี-ไม่มีปริ ญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication
RMIT University, Australia
อนุปริ ญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication
RMIT University, Australia
อนุปริ ญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design,
RMIT University, Australia
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 61/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร โรงเรี ยนอนุบาลหัสดิน
2552 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จากัด
3 วาระ
4/4

ดารงตาแหน่งตามวาระ
:
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
:
(ปี 2556/2557)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 3
คำนิยำมกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษ ทั ฯ ได้ก าหนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ซึ่ ง เท่ า กับ ข้อก าหนดขั้น ต่ า ของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ต้องถื อหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ ได้รับเงิ นประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

เอกสารแนบ 4
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้กรรมการจานวนหนึ่ งในสาม
หรื อในจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องพ้นจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้วา่ กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของ
บริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ประสบการณ์และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด โดยกาหนดให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ล ะคนจะใช้เสี ย งที่ ต นมี อ ยู่ท้ งั หมดตามข้อ 1 เพื่ อเลื อกตั้ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการบริ ษทั
จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนื อไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในที่ ประชุ มคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดื อน โดยบุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลื ออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

เอกสารแนบ 5
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน และโปร่ งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ อุ ตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับ ที่ เพี ย งพอที่ จะดึ งดู ดและรั กษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้ และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ค่ า ตอบแทนกรรมการ บริ ษ ทั จัดให้ เ ป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ก าหนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริ ษทั มาประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 6
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้ทาการพิจารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และให้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2557/2558 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2556/2557)
 นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
 นายพิชยั ดัชณาภิรมย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรื อ
 นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
ซึ่ งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชี เป็ นอย่างดี มาตลอด
และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทาการพิจารณาขออนุ มตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2557/2558 เป็ นจานวน
1,225,000 บาท และค่าบริ การตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) จานวนเงิน
45,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากกลุ่มบริ ษทั มี บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริ ษทั และมีปริ มาณ
รายการทางบัญชี ที่เพิ่มขึ้ น รวมถึ งข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) และ
มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงทาให้มีรายการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

เอกสารแนบ 7
ข้ อบังคับของบริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นนับจานวนรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ในหนังสื อดังกล่าวนั้น ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าวและคณะกรรมการ
จะต้องส่ งหนังสื อนัดประชุ มให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มและให้
โฆษณาหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ก็ได้หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุ มก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และไม่วา่
กรณี หนึ่ งกรณี ใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนด ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ อง
ขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มนั้น ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้า ร่ วมประชุ ม หรื อไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง (1) ซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมขึ้นเป็ นประธาน
ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุ มลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุ ม
กาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุ ม
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
1. การมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั (ตามรายชื่ อกรรมการที่
บริ ษทั กาหนด) ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแทน โดยผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผูม
้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผูเ้ ข้า ประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับ
มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 การมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษท
ั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดังนี้
1) นายสาธิต พงศ์ รัตนเดชาชั ย ตาแหน่ งกรรมการ/กรรมการบริ หาร
อายุ 39 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ Shenandoah University, USA
: ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทางาน : 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
อยูบ่ า้ นเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2) นายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ
ตาแหน่ งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์ทางาน : 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2549 – ปัจจุบนั หุ น้ ส่ วน ทนายความ และที่ปรึ กษากฎหมาย,
สานักงานกฎหมาย ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด พี ที เอ็ม แอนด์
แอสโซสิ เอท
: 2553 – 2557 ที่ปรึ กษาและหุ น้ ส่ วน
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บริ ษทั บียอนด์ 99 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
: 2553 – 2557 ที่ปรึ กษา บริ ษทั ไทย ฟิ ตติ้ง โฮม กรุ๊ ป
อยูบ่ า้ นเลขที่ 49/28 หมู่ที่ 5 ซอยท่านผูห้ ญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ พร้ อมทั้ง
แนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่ งมาตามที่อยูบ่ ริ ษทั
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุ ม
บริ ษทั จะเริ่ มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุ ม และเปิ ดรับลงทะเบี ยนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุ ขุมวิท อาเภอเมื องชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ตามแผนที่แนบ
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี )
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
 กรณี ผถ
ู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของ
ผูถ้ ือหุ น้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
 กรณี ผถ
ู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
 กรณี ผม
ู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1) บัตรประจาตัวของผูแ้ ทน
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล
 กรณี ผถ
ู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล
3) สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซิต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริ่ ม 14.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ ับมอบฉันทะ
(เริ่ ม 14.00 น.)

แสดงบัตรประจาตัว

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 15.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณี มีผคู ้ ดั ค้านหรื องดออกเสี ยง
ในวาระใด ๆ ให้ยกมือ
เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน
และสรุ ปผลคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนน
ต่อที่ประชุม

เอกสารแนบ 10

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

88/3 หมู 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70
เว็บไซต : www.citysteelpcl.com อีเมล : city@wkpgroup.com

