เอกสารแนบ 8
คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุ ม
กำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหำชน) วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559
1. กำรมอบฉันทะ
บริ ษ ทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ สามารถเข้าร่ 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
 ผู ม
้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี 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) นำงภณิดำ ใช้ เฮง
ตำแหน่ งกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร
อำยุ 34 ปี
วุฒิการศึกษา
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง บริ หารธุ รกิจ คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ประสบการณ์ทางาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2554 – 2558 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการเงิน บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2552 – 2554 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
อยูบ่ า้ นเลขที่ 239/11 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
2) นำยอนุตร ตันตรำภรณ์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 45 ปี
: ปริ ญญาโท Animation & Interactive Multimedia,
Visual Communication, RMIT University
: อนุปริ ญญาโท Animation & Interactive Multimedia,
Visual Communication, RMIT University
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ประสบการณ์ทางาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ,
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการบริ หาร โรงเรี ยนอนุบาลหัสดิน
: 2559 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั โซนิคอินเตอร์เฟรท จากัด
: 2552 – 2559 ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จากัด
อยูบ่ า้ นเลขที่ 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน้ า อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ พร้ อมทั้ง
แนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่ งมาตามที่อยูบ่ ริ ษทั
2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุ ม
บริ ษ ัท จะเริ่ ม ตรวจสอบเอกสารก่ อนเข้าประชุ ม และเปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นด้วยโปรแกรม TSD E-Registration
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอิ นเตอร์ ถนนสุ ขุมวิท อาเภอเมื องชลบุ รี จังหวัด
ชลบุรี ตามแผนที่แนบ
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี )
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
 กรณี ผถ
ู้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 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
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กรณี ผถู้ ื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

