วันที่ 27 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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 2559
11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
12) รายงานประจาปี 2559

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบาง
ปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุมจานวน 12 หน้า ตามที่แนบมา
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2558/2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่ ง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2559 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
กันนี้ แล้ว ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็ นว่าถู กต้องและ
หน้า 1 จาก 5

ความเห็นคณะกรรมการ :

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2558/2559
ผู้ถื อ หุ ้ น สมควรรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานประจ าปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิ จารณางบการเงิน และงบการเงิ นรวมประจาปี สิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2559 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุก
ท่านพร้ อมกันนี้ แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2558/2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี
2558/2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ที่ได้
กาหนดไว้ไม่เกิ นร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯได้กาหนดจะจ่ายเงินปั นผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
จึงเห็ นควรให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวัน ศุกร์ ที่ 9
ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิรับ
เงิ น ปั น ผล ในวัน จันทร์ ที่ 13 ธัน วาคม 2559 ทั้งนี้ ก ารจ่ายเงิ น ปั น ผลตาม
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไม่เกิ นร้อยละ 40 คานวณมาจากกาไรสุ ทธิ ของ
งบการเงินรวม ซึ่งในปี 2558/2559 เท่ากับ 67,796,209 บาท
รายการ
2558/2559 2557/2558
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมาย (พันบาท)
67,796
138,082
จานวนหุ ้น
(พันหุน้ )
300,000
300,000
เงินปั นผลต่อหุ น้
(บาท)
0.08
0.12
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
(พันบาท)
24,000
36,000
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ
(ร้อยละ)
35.40
26.07
หน้า 2 จาก 5

ความเห็นคณะกรรมการ :

โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงินปั น
ผล ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่ งจ่ายจากกาไรของกิจการที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2558/2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งในปี นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายหริ รักษ์ จามรกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ ทางบริ ษทั ได้
ให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผล
ปรากฏว่าไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้ นท่ านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิ จารณาแล้ว มี
ความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายหริ รักษ์ จามรกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยนายหริ รัก ษ์ จามรกุ ล ผูท้ ี่ ได้รับ การเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระ
สามารถแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ื อหุ ้ นสมควรแต่ งตั้งกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 2
ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ
1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559/2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมา ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีการปรับตัวลดลง
ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยูใ่ นภาวะชะลอตัว บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรที่จะ
หน้า 3 จาก 5

ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท ประจาปี 2559/2560 ให้
เท่ากับปี 2558/2559 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
2559/2560
2558/2559
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 ม ตั ิ ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ประจาปี 2559/2560
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
1) หลัก เกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2559/2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั
ย่อยทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุ ้นสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ให้
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยประจาปี 2559/2560 โดยมี
รายชื่อดังนี้
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี
2555/2556 ถึงปี 2558/2559)
2) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
5) นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรื อ
หน้า 4 จาก 5

(เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี
2550/2551 ถึงปี 2554/2555)
6) นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
โดยบริ ษ ัท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จากัด ไม่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กับ บริ ษ ัท ฯ,
บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่, และผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อย และมี ก ารก าหนดค่ าตอบแทนรวม
จานวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559
2559/2560
2558/2559
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ฯ
410,000 บาท 410,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
880,000 บาท 880,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข BOI)
45,000 บาท 45,000 บาท
หมายเหตุ
วาระที่ 8

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดเข้าร่ 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 อมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมกันนี้ และนามายื่นต่อประธานที่
ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุ มมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุ มด้วย ทางบริ ษทั ฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการ
มอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
หน้า 5 จาก 5

