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วนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
 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 2559 
 11) แผนท่ีสถานท่ีการจดัประชุม 
 12) รายงานประจ าปี 2559 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบาง
ปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2558 โดยมีส าเนารายงานการประชุมจ านวน 12 หนา้ ตามท่ีแนบมา 
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558/2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ซ่ึง

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
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เพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2558/2559  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุด ว ัน ท่ี  31 
กรกฎาคม 2559 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558/2559   
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2558/2559 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีได้
ก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯไดก้ าหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัพฤหสับดีท่ี 29 ธนัวาคม 2559 
จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัศุกร์ท่ี 9 
ธนัวาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับ
เงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2559 ทั้ งน้ีการจ่ายเงินปันผลตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุทธิของ
งบการเงินรวม ซ่ึงในปี 2558/2559 เท่ากบั 67,796,209 บาท 

รายการ  2558/2559 2557/2558 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย (พนับาท) 67,796 138,082 
จ านวนหุ้น (พนัหุน้) 300,000 300,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.08 0.12 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (พนับาท) 24,000 36,000 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 35.40 26.07 
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  โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปัน
ผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษี ซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีตอ้ง
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2558/2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี

จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

       1) นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
2) นายหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัได้
ให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั ผล
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเช่นเดิม เน่ืองจากมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี  

       1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
       2) นายหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายหริรักษ์ จามรกุล ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 
ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  

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

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559/2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลง 

ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะ
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ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559/2560 ให้
เท่ากบัปี 2558/2559 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม 2559/2560 2558/2559 
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 2559/2560 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

หมายเหตุ  1) หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559/2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้มีขอ้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2559/2560 โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  

       1) นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 
2555/2556 ถึงปี 2558/2559) 

       2) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

 3) นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

4) นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

5) นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
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(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 
2550/2551 ถึงปี 2554/2555) 

        6) นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ  ากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, 
บริษทัย่อย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวม
จ านวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2558/2559 

 2559/2560 2558/2559 
ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 410,000 บาท 410,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 880,000 บาท 880,000 บาท 
ค่าบริการอ่ืน (ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
เง่ือนไข BOI) 

 
45,000 บาท 

 
45,000 บาท 

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ 
จะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นตน้ไป 

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

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 


