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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 



 

      หน้า 1 จาก 11 
 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. 

สถานทีป่ระชุม : หอ้งทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม :  
       1) คุณวบิูลย ์ พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 
       2) คุณคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
       3) คุณสาธิต พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
       4) คุณสุพตัรา พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
       5) คุณเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
       6) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
       7) คุณภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
       8) คุณบุญทิพย ์ เพช็รรุย ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานสนบัสนุน / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

                2) คุณกมล วรวชัร เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15.20 น. 
คุณวบิูลย ์ พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1) การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเข้าร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง    และโดยการรับมอบฉนัทะรวม 42 รายนบัจ านวนหุ้นได ้225,510,600 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 75.17 ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา   103 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม    

2) ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ  านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 
ซ่ึงในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ
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แบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได ้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

3) การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัวาระท่ีน ามาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4) ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็น 

5) ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยผูด้  าเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้ประสงค์
ลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการเก็บคะแนน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ี
ไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจ านวนราย 
จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ด
ออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6) การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการแกไ้ข
บตัรลงคะแนนของท่านได ้ 

7)   การเก็บบตัรลงคะแนน 
      7.1)  บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง 

 7.2)  หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน
พร้อมกนัทั้งหมด 

8)  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี           
     ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มา     
     ท าการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2555 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2555 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 9 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 และ
หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2556  และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
แลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติใน
วาระน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบปี 2555/2556 

วาระที ่3  อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกนัน้ี
แลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายว่ารายได้ในปี 2553/2554 ค่อนข้างน้อย ส่วนปี 

2554/2555 ค่อนขา้งสูง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กนอ้ย จึงอยากทราบวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจ านวน
มาก เน่ืองมาจากสาเหตุใด  

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุท่ีรายไดค้่อนขา้งน้อย เน่ืองจากเป็นช่วง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่วนปี 2554/2555 สาเหตุท่ีรายไดเ้พิ่มข้ึนจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเกิดอุทกภยั 
ท าให้โรงงานต่างๆ เร่งซ่อมแซมโรงงานจึงมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัจ านวนมาก จึงเป็น
สาเหตุท าให้รายไดข้องบริษทัเพิ่มข้ึนมาก และปี 2555/2556 ช่วงตน้ปีของรอบบญัชีบริษทั บริษทัมี
รายไดค้่อนขา้งดี แต่หลงัจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตวัเลขการส่งออก และตวัเลขการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตวัเลข GDP ของประเทศมีการปรับตวัลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้
ของบริษทัใหล้ดลงตามไปดว้ย 
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 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัอธิบายถึงรายไดจ้ากการขาย เม่ือดูจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จะเห็นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ เพิ่มข้ึน แต่รายได้จากการขายในงบการเงินรวม 
ลดลง เน่ืองมาจากสาเหตุใด 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดป้รับโครงสร้างเป็น 
Holding Company แลว้ ดงันั้นรายไดจ้ากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกคา้บางรายท่ีเดิมเคย
ขายในนาม บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ต่อมามีการปรับโครงสร้างบริษทัใหม่ แต่ไม่สามารถไป
เปล่ียนช่ือ Supplier list ของลูกคา้ได ้ดงันั้นจงัยงัตอ้งด าเนินการขายในนามบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ต่อไป และในปีท่ีผา่นมาลูกคา้รายนั้นๆ มีการสั่งซ้ือเขา้มามากกว่าปีก่อน จึงท าให้รายได้
จากการขายเพิ่มมากข้ึน แต่โดยรวมรายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวมลดลง 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบเฉพาะกิจการลดลงแต่
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวมเพิ่ม ท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่วนหน่ึงมาจาก
ค่าเส่ือมราคาท่ีทยอยตดัจนหมดแลว้ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบการเงินรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก 
บริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ  ากดั ซ่ึงเร่ิมก่อตั้งไดไ้ม่นาน มีการลงทุนและสั่งซ้ือ เคร่ืองใชส้ านกังาน 
และยานพาหนะเขา้มาเพิ่มข้ึน ท าใหค้่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายในการบริหารมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน รวมถึง
ยงัไดมี้การจา้งบุคลากรเพิ่มข้ึนดว้ย 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจงเก่ียวกบัก าลงัการผลิตของบริษทัว่าความสามารถในการ
ผลิตแต่ละบริษทัเป็นเท่าไหร่บา้ง 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ ก าลงัการผลิตรวม 39,500 ตนั คิดจากการท างาน 8 ช.ม.ในแต่ละวนั 
ส่วนก าลงัการผลิตจริงจะแยกเป็นแต่ละบริษทั โดยบริษทั มาร์ค เวิลด์ไวด์ จ  ากดั มีก าลงัการผลิตจริง
เท่ากบั 59% และบริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ  ากดั มีก าลงัการผลิตจริงเท่ากบั 72% 

 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2556 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555/2556 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2555/2556 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุทธิ
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ของงบการเงินรวมจ านวน 125,254,248.34 บาท ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรให้ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2556 
 ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ  ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2555/2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงเงินปันผลเม่ือดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ท่ีผา่น

มาบริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย แต่ปี 2555/2556 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ถา้ดูงบการเงินแลว้บริษทัมีก าไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ต่เหตุจึงเรียกเงินปันผลจากบริษทั
ยอ่ย 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ในการจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้กบับริษทันั้น จะมีการพิจารณา
ในเร่ืองการบริหารกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษทั โดยปกติเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากการ
ด าเนินการจะอยู่ท่ีบริษทัย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการหรือการลงทุน
ใหม่ๆ อยา่งไรก็ดีหากบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้และมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริษทั
ก็จะมีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยอยา่งในปี 2555/2556 ท่ีผา่นมา แต่ในปี 2554/2555 บริษทั
มีเงินสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงก าไรสะสมท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย มีมูลค่าเท่าใด 
 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีส่วนไดเ้สียปี 2556 เท่ากบั 1,089 ลา้นบาท หักดว้ยทุนจด
ทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย จะไดก้ าไรสะสมของบริษทัยอ่ยท่ีประมาณ 450 ลา้นบาท 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2555/2556 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายวบิูลย ์ พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 
2) นางสาวสุพตัรา พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3) นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ  ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายวบิูลย ์ พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 
2) นางสาวสุพตัรา พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3) นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 
 2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
 3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2) ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 
3) โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-7 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏวา่ไม่มี
ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือ
ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

mailto:city@wkpgroup.com
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นายวบูิลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
2) นางสาวสุพตัรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
3) นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556/2557 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เน่ืองจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานลดลง 
และมีผลก าไรสุทธิลดลงจากปีท่ีผ่านมา บริษัทจึง เห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ใหเ้ท่ากบัปี 2555/2556 ดงัน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
และโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556/2557 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ดงัน้ี 

1) นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ 
2) นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421 หรือ 
3) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 

โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1,185,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  ซ่ึงเป็น
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีท่ีเท่ากบัปี 2555/2556 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556/2557 จ านวน 1,185,000 บาท ตามท่ีคณะกรรม 
การเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ใน
คร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุน้ซ่ึงนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดคือ 
100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษทัได้
ประกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556
ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2556 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1) ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2) ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 
3) โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-7  

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 9 
กนัยายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผา่นช่องทาง
ท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 

mailto:city@wkpgroup.com
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 -ไม่มีผู้เสนอเร่ืองพจิารณาในวาระอืน่ๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงความเป็นไปไดใ้นการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็น
ร้อยละ 50  

 กรรมการบริษัทได้ช้ีแจงว่า  จะขอน าข้อมูลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังหน้าให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงเร่ืองรอบบญัชีบริษทัวา่ท าไมบริษทัไม่เปล่ียนรอบบญัชี
ใหต้รงกบัรอบปีปฎิทินเพื่อใหจ้ดจ าไดง่้ายข้ึน 

 กรรมการบริษทัได้ช้ีแจงว่า รอบบญัชีบริษทั เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งบริษทั จึงใช้มาโดยตลอด คือ 1 
สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริษทัเคยมีการปรึกษาทางท่ีปรึกษาดา้นการเงินจึงมีค าแนะน าวา่ 
น่าจะคงรอบบญัชีเดิมไว ้เน่ืองจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบ
บญัชี 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงว่าท าไมบริษทัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักบัส่ือ
ต่างๆ บา้ง  

 กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงวา่  บริษทัไดมี้ปฎิบติัตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์
และ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัดคือ เก่ียวกบังบการเงิน  ซ่ึงตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาด
หลักทรัพย์ แต่ภายหลังจากยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลและมี
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงแนวโนม้ปี 2557 จะเป็นอยา่งไร ดีกวา่ 2 ปีท่ีผ่านมา
หรือไม่  

 กรรมการบริษทัได้ช้ีแจงว่า สินค้าของบริษทัเป็นสินคา้ทุน หมายความว่าเม่ือมีการลงทุนใหม่ๆ 
เกิดข้ึนก็จะมีการซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น อุปกรณ์จดัเก็บและอุปกรณ์ล าเลียง และสินคา้ทุนมีอายกุารใชง้าน
ค่อนขา้งนาน หากลูกคา้มีการสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ ลูกคา้ก็จะตอ้งมีการขยายธุรกิจ หรือใช้งานมานาน 
หรือช ารุด ลูกคา้ถึงจะเปล่ียนสินคา้ใหม่  ซ่ึงถา้เศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอตัราประมาณ 
3-5% บริษทัคิดว่าน่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุรกิจท่ีด าเนินอยู่เดิม หรือถ้าเศรษฐกิจ
ขยายตวัมากๆ คิดวา่บริษทัน่าจะเติบโตไดม้ากกว่า 15% ข้ึนไป แต่ถา้การลงทุนทางตรง (FDI) นอ้ย
หรือการขยายตวัของเศรษฐกิจนอ้ยในแต่ละปี บริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั  เพราะบริษทัมี
พึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยูป่ระมาณ 95%  ถา้เศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบคือมีการหดตวั บริษทั
ก็มีผลกระทบเหมือนกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ลูกคา้ไม่มีการขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ บริษทัเองก็จะ
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ไม่มีการสั่งซ้ือใหม่ๆ เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริษทัคาดหวงัว่าบริษทัน่าจะเติบโตข้ึน ถ้า
การเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญั แต่ถ้าในทางกลับกันถ้า
เศรษฐกิจไม่ดี บริษทัก็จะต้องหาวิธีในการรักษายอดขายไวใ้นระดับท่ีน่าพอใจ ดังนั้นต้องรอดู
สถานการณ์ในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึง 2558 ท่ีจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ตอ้งดูวา่จะมีประโยชน์หรือบริษทัจะมีผลจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยา่งไรบา้ง 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ถา้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว้การคา้ขายหรือการ
ลงทุนในประเทศไทยดีข้ึน บริษทัคิดว่าธุรกิจประเภทท่ีผลิตสินคา้ทุนตอ้งมีผลกระทบเชิงบวกอยา่ง
แน่นอน แต่ถา้ปี 2558 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยงัหดตวัอยู่
หรือคงท่ี สินคา้ทุนหรือการลงทุนทางตรงก็ยงัไม่มี บริษทัคิดวา่การท่ีบริษทัจะเติบโตไดอ้าจจะตอ้ง
หาช่องทางอ่ืนดว้ยเหมือนกนั คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ปัจจุบนับริษทัยงั
พึ่งพิงตลาดในประเทศอยู ่ 95% ส่งออกเพียง 5% ในอนาคตเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แลว้ บริษทัก็มีแผนจะมีการส่งออกมากข้ึน และในปลายปีบริษทัมีแผนขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ ซ่ึงหากบริษทัด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงธุรกิจการให้เช่าคลงัสินคา้ (Warehouse) ว่าเป็น
อยา่งไรบา้ง 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ในปัจจุบนัมีการซ้ือท่ีดินแลว้และมีการด าเนินงานภายใตบ้ริษทั สยาม 
ไอโซ โปร จ ากดั และมีการคุยรายละเอียดกบัลูกคา้ไว ้1  รายแลว้ซ่ึงเป็นช่วงน ้ าท่วม พอหลงัจากนั้น
ลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง ณ ปัจจุบนับริษทัจึงมีการหาลูกคา้รายใหม่อยู ่

 ผู ้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยช้ีแจงเก่ียวกับการจัดการบริหารเงินสดท่ีดีและได้
ผลตอบแทนมากกวา่น้ี  

 กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจากบริษทัมีก าไรในทุกๆ ไตรมาสจึงท าให้บริษทัมีก าไรสะสมและ
เงินสดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หากยอ้นกลบัไปเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดป้ระสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ
มาแลว้ ทางบริษทัจึงมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินสดและการลงทุนเป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีบริษทั
ได้ผ่านวิกฤตมาได้จึงได้มีการเตรียมเงินสดและวงเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว ้ท าให้บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจมาก
ข้ึนเน่ืองจากมีบุคคลเขา้มาเสนอธุรกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่วา่จะเป็นการลงทุนดา้นพลงังาน การ
ลงทุนในต่างประเทศ แต่ทางบริษทัยงัไม่ได้เปิดเผยขอ้มูลเน่ืองจากยงัไม่มีความชัดเจน ส่วนการ
บริหารจดัการเงินสดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้นั้น ทางฝ่ายบริหารตระหนกัดีและในปัจจุบนั
ฝ่ายบริหารยงัคงหาแนวทางการบริหารจดัการเงินสดท่ีดีต่อไป 



 

      หน้า 11 จาก 11 
 

 

 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงการลงทุนใหม่ๆ วา่เป็นการลงทุนทางดา้นใดบา้ง  
 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ บริษทัอยากจะใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามท่ีผูถื้อหุ้น

ไดแ้นะน าไว ้และบริษทัมีแผนจะไปจดัตั้งบริษทัย่อยในต่างประเทศ หากบริษทัด าเนินการเสร็จส้ิน
ภายในปีน้ี บริษทัจะท าการเปิดเผยขอ้มูลอีกคร้ัง และบริษทัอยากลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงตลาด
ภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเร่ิมจากเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 

            นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั  ( ประธานท่ีประชุม ) 
 

ลงช่ือ    รับรองรายงานการประชุม 

  (นายวบิูลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั)      
 



เอกสารแนบ 2 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั  
ต าแหน่ง : กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร  
วนั/เดือน/ปีเกิด : 20 กุมภาพนัธ์ 2515  
อาย ุ : 42 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : บุตรนายวบิูลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั (ประธานกรรมการบริษทั) 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50     
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA 
 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 : หลกัสูตร   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2004 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 4 วาระ 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 
(ปี 2556/2557) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 



เอกสารแนบ 2 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กุล 
ต าแหน่ง : กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
วนั/เดือน/ปีเกิด : 28 พฤษภาคม 2521 
อาย ุ : 36 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : นอ้งภรรยานายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั 
  (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั : 900,000 คิดเป็นร้อยละ 0.30 
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุรี 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 4 วาระ 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 
(ปี 2556/2557) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 



เอกสารแนบ 2 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นายอนุตร ตนัตราภรณ์ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
วนัเ/เดือน/ปีเกิด : 26 ธนัวาคม 2513                  
อาย ุ : 44 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี-   
วฒิุการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual  Communication 

RMIT University, Australia 
 : อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication 

RMIT University, Australia 
 : อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design, 

RMIT University, Australia 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2553 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหสัดิน 
 : 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   บริษทั พระราม 3 ฮอนดา้คาร์ จ  ากดั 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 3 วาระ 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 
(ปี 2556/2557) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 



เอกสารแนบ 3 

 

ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของ
บริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

2. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
 ร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินประจ า 
 หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
 มารดา พี่นอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของ
 บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
4) ไม่มีหรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
 ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
 หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
 ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
 ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
 อาจมีความขดัแยง้ 
7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
 หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 



เอกสารแนบ 4 

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ทั้งน้ีในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม 
หรือในจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งพน้จากต าแหน่ง กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้แมว้า่กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่น
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของ
บริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

       1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
       2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงท่ีตนมีอยู่ทั้ งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
 กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
       3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการบริษทั
 จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
 เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในท่ีประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 
2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งการได ้และตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยใช้ขอ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้งใชผ้ลประกอบการของบริษทัมาประกอบการพิจารณา 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการพิจารณาและคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและให้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557/2558 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2555/2556 ถึงปี 2556/2557) 

 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
 นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421 หรือ 
 นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดีมาตลอด 
และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้  าการพิจารณาขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2557/2558 เป็นจ านวน 
1,225,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวนเงิน 
45,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556/2557 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัมีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึนอีก 1 บริษทั และมีปริมาณ
รายการทางบญัชีท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเปล่ียนไป จึงท าใหมี้รายการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน 



เอกสารแนบ 7 

 

ข้อบังคับของบริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 

หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั
 ส้ินสุดรอบปีทางบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นนบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
 ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุดว้ยวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพื่อ
 ทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและคณะกรรมการ
 จะตอ้งส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมและให้
 โฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม
 ก็ไดห้นงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
 นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) 
 คน หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุ้นทั้งหมด และไม่วา่
 กรณีหน่ึงกรณีใดจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
 ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ถา้เวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนด ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมนั้น ใน
การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง (1) ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธาน 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม
ก าหนด 
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนหรือนิติ
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบับริษทั 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา 
 (2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทั 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
 (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 (7) กิจการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) วนัที ่28 พฤศจิกายน 2557 

1. การมอบฉันทะ 
บริษทัได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษทั (ตามรายช่ือกรรมการท่ี
บริษทัก าหนด) ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทน โดยผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง  

 การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ผูม้อบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย ต าแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร อายุ 39 ปี          
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA 
 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
ประสบการณ์ท างาน : 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ   
   บริษทั ซิต้ี  สตีล จ ากดั (มหาชน)     

อยูบ่า้นเลขท่ี 88/8 หมู่ท่ี 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สีย        

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) นายภัทรธร ทศันสุวรรณ ต าแหน่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 39 ปี        

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ประสบการณ์ท างาน : 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,  
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน ทนายความ และท่ีปรึกษากฎหมาย, 
   ส านกังานกฎหมาย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีที เอม็ แอนด์ 

แอสโซสิเอท 
 : 2553 – 2557 ท่ีปรึกษาและหุน้ส่วน 
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   บริษทั บียอนด ์99 อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 
 : 2553 – 2557 ท่ีปรึกษา บริษทั ไทย ฟิตต้ิง โฮม กรุ๊ป  

อยูบ่า้นเลขท่ี 49/28 หมู่ท่ี 5 ซอยท่านผูห้ญิงพหล ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สีย 
 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ พร้อมทั้ง

แนบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น และจดัส่งมาตามท่ีอยูบ่ริษทั  
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษทัจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเขา้ประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration 
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี ตามแผนท่ีแนบ 
 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุมดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ

ผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

1)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมา ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ
      ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3)  บตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

  1)  บตัรประจ าตวัของผูแ้ทน 
  2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจกระท า
       การแทนนิติบุคคล 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
1)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมา ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ   
     ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจกระท า 
     การแทนนิติบุคคล 
3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4)  บตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่28 พฤศจิกายน 2557 

 
 

 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 

(เร่ิม 14.00 น.) 

 

แสดงบตัรประจ าตวั 

 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 14.00 น.) 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

 
 ส า

เ
น
า
บั
ต
ร
ป
ร
ะ
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ว
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อ
ง
ผู ้
ม
อ
บ
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น
ท
ะ 

 บั
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ลงนามในใบลงทะเบียน 

 

รับบตัรลงคะแนน 

 

เขา้หอ้งประชุม 

 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 15.00 น.) 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 
 

กรณีมีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง 

ในวาระใด ๆ ใหย้กมือ 

 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 

ต่อท่ีประชุม 

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน 

และสรุปผลคะแนน 
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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

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


