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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 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จ ากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที ่30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณภณิดา ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:05 น. 
คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วม

ประชุมทั้งส้ิน 40 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้228,755,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.25 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 13 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 45,829,341 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ
จ านวน 27 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 182,950,545 หุ้น ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้่าในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ และมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ  านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 
ซ่ึงในการออกเสียงของผูถื้อหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือทั้ งหมด โดยไม่
สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได ้ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กบัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 



 

   หนา้ 2 จาก 12 
 

 

3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัวาระท่ีน ามาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้
ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท าการเก็บคะแนน ส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะ
ประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยมสองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้
ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอก
ฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการ
แกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน

พร้อมกนัทั้งหมด 
8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี

ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
มาท าการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 พฤศจิกายน 2557 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
28 พฤศจิกายน 2557 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 และ
หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร กล่าวชมเชยบริษทัท่ีปฏิบติัตามค าแนะน าในการระบุช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้

สงสัยหรือซักถาม และระบุช่ือผูต้อบในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และขอให้บริษทัปฏิบติั
เช่นน้ีต่อไป 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 40 ราย จ านวนเสียง 228,755,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557/2558  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ในรายงานประจ าปี 2558 และได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557/2558 โดยวาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้
ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิด
โอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทกัษ์

สิทธิผูถื้อหุ้นสอบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ CAC มีการ
สมคัรในเวบ็ไซตข์อง IOD แลว้หรือไม่ และไดด้ าเนินการถึงขั้นตอนใด 

 นางบุญทิพย ์ช้างนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าทางบริษทัไดมี้การสมคัรเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย” เรียบร้อยแลว้ ส าหรับโครงการของ 
IOD ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ 

 ผูถื้อหุน้ นายสันติ เตม็กุลเกียรติ ไดส้อบถามเก่ียวกบัรายงานประจ าปี 2558 ในหนา้ท่ี 5, 20, และ 93 
วา่ขอ้มูลมีขอ้ผดิพลาดหรือไม ่

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปตรวจสอบ หลงัจากนั้นทางบริษทัได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าขอ้มูลดงักล่าวตามรายงานประจ าปี 2558 ได้จดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งและไม่มีขอ้ผิดพลาดแต่
ประการใด 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบปี 2557/2558  
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2558 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 หากผู้
ถือหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 24,000 หุ้น ท าให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมทั้งส้ิน 41 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้228,779,886 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.26 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทกัษ์

สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงวา่เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศท่ีชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงไดมี้การลดก าลงัการผลิตรวมถึงลดอตัรา
การจา้งงาน อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐท่ียงัไม่ชดัเจน ก็ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการ
และผูบ้ริโภคลดลงเป็นล าดบั ภาคเอกชนระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึนจึงชะลอการลงทุน ท าให้
ความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัซ่ึงเป็นสินคา้ทุนปรับตวัลดลง จึงส่งผลให้รายไดแ้ละก าไร
สุทธิปรับตวัลดลง ประกอบกบันโยบายการตั้งราคาขายแบบตน้ทุนบวกดว้ยก าไรส่วนเพิ่ม เม่ือราคา
เหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีการปรับตวัลดลง ก็ท  าให้รายไดจ้ากการขายลดลง และส่งผล
ใหก้ าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลง 

 ผูถื้อหุ้น นายยศพนธ์ สุธารัตนชยัพร สอบถามเก่ียวกบัรายไดท่ี้ลดลงมาเร่ือยๆ ในทุกไตรมาสมีผล
มาจากอะไรและแนวโนม้ของรายไดใ้นอนาคตทางบริษทัมองวา่เป็นอยา่งไร 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าส าหรับรายไดท่ี้ปรับตวัลดลง
นั้นเป็นไปตาม รายละเอียดท่ีไดแ้จง้ให้ทราบไปแลว้ขา้งตน้ แต่ส าหรับแนวโนม้รายไดใ้นอนาคตยงั
ตอ้งติดตามดูภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามเก่ียวกบัยอดขายท่ีลดลงแต่ก าไรสุทธิลดลงในอตัราท่ีไม่มากนกั 
บริษทัมีวธีิการด าเนินงานอยา่งไรใคร่ขอขอ้มูลเพื่อเป็นความรู้ เพราะจากยอดขายและก าไรท่ีเกิดข้ึน
เป็นอตัราท่ีรับไดเ้ม่ือเทียบเป็นสัดส่วนแลว้อตัราก าไรสุทธิยงัมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 
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 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงวา่เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตวัและปรับตวัลงอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้บริษทัตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบั
สถานการณ์เศรษฐกิจท่ีถดถอย ประกอบกบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจึงท าใหบ้ริษทัยงัคง
รักษาสัดส่วนอตัราก าไรสุทธิไวไ้ด ้

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ สอบถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิตให้กบัลูกคา้กลุ่ม
ยานยนตมี์อตัราส่วนก่ีเปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัรายได ้จากการติดตามข่าวในหนา้หนงัสือพิมพค์าดวา่
ปีหนา้กลุ่มยานยนตมี์แนวโนม้ดีข้ึนทางบริษทัมีความเห็นอยา่งไร 

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงว่ากลุ่มลูกคา้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 40 – 50 ส าหรับกระแสข่าวจากส่ือต่างๆ 
ท่ีวา่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มดีข้ึนนั้น ในส่วนของบริษทัยงัคงให้ความส าคญัต่อการ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศอยา่งใกลชิ้ด เพื่อวางแผนการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัอย่างรอบคอบ ทั้งน้ีบริษทัยงัคงเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึง
กระจายอยูใ่นกวา่ 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เนน้นโยบายการตั้งราคาขายจากตน้ทุนบวกดว้ยก าไรส่วน
เพิ่ม และมุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั 

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจ าหน่ายให้กบั
กลุ่มยานยนตเ์ป็นผลิตภณัฑช์นิดใด 

 นางบุญทิพย ์ช้างนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงว่ากลุ่มบริษทัมีฐานลูกค้าใน
ประเทศกวา่ 3,000 ราย กระจายอยูใ่นกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม หากในขณะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรม
ใดท่ีมีการลงทุนบริษทัจะเนน้การขายไปท่ีกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษ โดยผลิตภณัฑ์
หลกัของกลุ่มบริษทัคือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัโลหะ และส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายได้
ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์จดัเก็บและล าเลียง 

 ผูถื้อหุ้น นายอลมัพล เจริญกิจ สอบถามเก่ียวกบัเงินสดท่ีบริษทัมีอยู่นั้นนอกจากการฝากธนาคาร
แลว้มีแนวโน้มจะน าไปลงทุนดา้นอ่ืนอีกหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นจ านวนเท่าใด และอตัรา
ผลตอบแทนของเงินฝากประจ าเป็นอยา่งไร 

 นางบุญทิพย ์ช้างนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ท าให้บริษทัจ าเป็นตอ้งเน้นนโยบายการรักษาสภาพคล่อง โดยตอ้งมี
การส ารองเงินสดไวเ้พื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้
นอกจากน้ียงัตอ้งส ารองเงินสดไวอี้ก 2 ส่วนคือ ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนใน
อนาคตของกลุ่มบริษทั โดยจ านวนเงินทุนหมุนเวียนนั้นข้ึนอยู่กบัฝ่ายจดัการประเมินตามแต่ละ
สถานการณ์ ส าหรับเงินฝากประจ า 9 และ 13 เดือนมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 และ 3.05 ต่อปี 
ตามล าดบั โดยอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเป็นอตัราท่ียงัไม่ไดห้กัภาษี 



 

   หนา้ 6 จาก 12 
 

 

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของ CT Universal Company 
Limited และการเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงว่า CT Universal Company 
Limited เป็นการลงทุนโดยบริษทั สยาม ไอโซ โปร จ ากดั ไดท้  าการจดทะเบียนอยู่ในเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง ปัจจุบันยงัมิได้มีการเรียกช าระค่าหุ้น ซ่ึงทางบริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามดู
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงมีผลต่อการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพราะบริษทั
ตอ้งใชจ่้ายอยา่งรัดกุมและปฏิบติัตามนโยบายการรักษาสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงัท่ีสุด 

 ผูถื้อหุ้น นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั แสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีบริษทัมีนโยบายในการรักษาสภาพ
คล่อง และมีการส ารองเงินสดไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต หากปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถแจง้
ขอ้มูลหรือรายละเอียดได้ จะขอรอจนกว่าบริษทัจะมีขอ้มูลท่ีชัดเจนและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้อนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2558 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จ านวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557/2558 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2557/2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
36,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้  าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมจ านวน 138,082,070 บาท ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรใหก้ าหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 11 ธนัวาคม 2558 
 ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล   วนัองัคารท่ี 29 ธนัวาคม 2558 

โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บ
เครดิตภาษี ซ่ึงจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2557/2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ สอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลจากเดิม “ประมาณร้อยละ 40” เป็น “ไม่เกินร้อยละ 40” 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  ไดช้ี้แจงวา่เป็นไปตามนโยบายการรักษา

สภาพคล่องของบริษทั ซ่ึงหากเศรษฐกิจมีการปรับตวัดีข้ึน บริษทัก็จะมีความพร้อมในการลงทุน
เพราะมีสภาพคล่องท่ีรักษาไว ้โดยการลงทุนในอนาคตก็จะข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้ 

 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร ให้ความเห็นว่าเม่ือการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ได้เคย
เสนอแนะให้บริษัท จ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือออกใบส าคัญแสดงสิทธ์ิในการซ้ือหุ้นสามัญ 
(WARRANT) จึงขอฝากใหค้ณะกรรมการน าไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 คณะกรรมการรับทราบและจะน าไปพิจารณา 
 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ สอบถามเก่ียวกบัความถูกตอ้งของตวัเลขในบญัชีเงินฝาก

ธนาคารของบริษทั จึงขอใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดดงักล่าว 
 นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดช้ี้แจงวา่ยอดเงินฝากในบญัชีเงินฝากธนาคาร

ของบริษทัทุกรายการและทุกประเภทมีความถูกตอ้ง เป็นจริงทุกประการ ซ่ึงในการตรวจสอบบญัชี 
ทางผูส้อบบญัชีไดมี้การยนืยนัยอดเงินฝากในบญัชีธนาคารทุกบญัชีกบัธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ผูถื้อหุ้น นายอลมัพล เจริญกิจ สอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยยกตวัอยา่งการไม่จ่ายเงินปัน
ผลของบริษทัแห่งหน่ึงเพราะน าเงินไปลงทุน จึงแสดงความคิดเห็นวา่หากบริษทัยงัไม่มีนโยบายใน
การลงทุนในตอนน้ี ขอใหพ้ิจารณาในการเพิ่มอตัราเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

 คณะกรรมการรับทราบ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2557/2558 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 36 ราย จ านวนเสียง 220,247,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.27 
ไม่เห็นดว้ย 5 ราย จ านวนเสียง 8,532,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.73 
ไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัได้ก าหนดไวว้่าในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกปีจะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ี
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
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1)  นางภณิดา  ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ ดงันั้นจึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางภณิดา  ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบ
ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 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 038-782064-68 

โดยการเสนอช่ือผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 ผลปรากฏวา่ไม่มี
ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้
ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางภณิดา ใชเ้ฮง   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 41 ราย จ านวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

2) นายภทัรธร ทศันสุวรรณ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 41 ราย จ านวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

mailto:city@wkpgroup.com
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วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558/2559 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมี
การปรับตวัลดลง ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2558/2559 ใหเ้ท่ากบัปี 2557/2558 ดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558/2559 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จ านวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558/2559 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558/2559 ดงัน้ี 

1)  นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ   
2)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
3)  นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ 
4)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
5)  นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
6)  นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯและบริษทัย่อย แต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557/2558 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการปรับปรุง
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มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นรอบปี 2558/2559 ซ่ึงจะท า
ใหมี้ปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มข้ึน 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2558/2559 จ านวน 1,335,000 บาท ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จ านวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดไวว้่าในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ 
ในคร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุ้นซ่ึงนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
คือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษทัได้
ประกาศลงในเวบ็ไซต์ของทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 
ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2558 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 038-782064-68 

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 4 
กนัยายน 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผา่นช่องทาง
ท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ไดส้อบถามเก่ียวกบัแนวโนม้รายไดข้องปี 2558/2559 และสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเรียกว่า New Normal นั้นมีความน่ากงัวลมากน้อยเพียงใด และฝากคณะกรรมการเร่ือง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

mailto:city@wkpgroup.com
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 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงในท่ีประชุมว่า
ส าหรับ New Normal นั้นเป็นบรรทดัฐานใหม่ ท่ีต่างไปจากเดิมอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดา้นโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อองคก์ร และองคก์รจ าเป็นท่ีตอ้งทบทวนจุดยนื นโยบาย กลยทุธ์ และการท างานให้
เป็นระบบมากข้ึน เพราะบรรทดัฐานใหม่จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเส่ียง จึงจะตอ้งมีการ
เตรียมตวัและป้องกนัเพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองแนวโนม้รายไดข้องปี 
2558/2559 ซ่ึงบริษทัไดป้ระเมินไวเ้ป็น 3 สถานการณ์ คือ 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศใกล้เคียงกับปี 2557/2558 รายได้จาก
ธุรกิจเดิมน่าจะทรงตวัหรืออาจจะปรับตวัดีข้ึนเล็กน้อย โดยรายไดอ้าจจะปรับตวัเพิ่มข้ึนประมาณ
มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าปี 2557/2558 อตัราการลงทุนใน
ประเทศสูงข้ึน มีการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถานการณ์การเมืองเป็นปกติมีความ
ชดัเจน รายไดจ้ากธุรกิจเดิมน่าจะเติบโตดีข้ึน โดยมีรายไดอ้าจจะปรับตวัเพิ่มข้ึนประมาณมากกว่า
หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เป้าหมายของทางกลุ่มบริษทัคงตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัสถานการณ์ในขณะนั้นอีกคร้ังหน่ึง 
ส าหรับในส่วนของเงินปันผลเฉพาะการนั้นทางคณะกรรมการรับทราบและจะน าไปพิจารณา 

 ผูถื้อหุ้น นายอลมัพล เจริญกิจ ไดส้อบถามว่าบริษทัจะมีไป Opportunity Day เม่ือไหร่, มีแผนท่ีจะ
ให้ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชมโรงงานไดห้รือไม่, บริษทัไดมี้การจดัอนัดบัสภาวะการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 ท่ีผ่านมาทางบริษทัได้เคยเขา้ร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity 

Day) ท่ีทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัข้ึน บริษทัยงัคงมีแผนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ 

 ส าหรับการเยี่ยมชมโรงงานนั้น ขอเรียนแจง้ใหท้ราบวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิตให้กบัลูกคา้
นั้ น หลายรายได้มีการท าสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิดเผยข้อมูล  หรือแม้แต่ให้
บุคคลภายนอกเห็นช้ินงานหรือรูปแบบผลิตภณัฑ ์จึงตอ้งขออภยัท่ียงัไม่สามารถจดัใหมี้การเยี่ยมชม
โรงงานได ้
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 ในส่วนของการจัดอันดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้ น ทางบริษัทไม่ได้มีการจัดอันดับ 
เน่ืองจากไม่มีผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกบักลุ่มบริษทัโดยตรง ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะและใหบ้ริการดา้นงานโลหะครบวงจร 

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ สอบถามเก่ียวกบัท่ีดินท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือนั้นมีวตัถุประสงค์
เพื่ออะไร และขอทราบขนาดและท่ีตั้งของท่ีดิน นอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
วางแผนธุรกิจของบริษทัว่าถา้แผนธุรกิจใดท่ีเกิน 3 ปี แลว้ยงัไม่มีความชดัเจน บริษทัควรมองหา
แผนการลงทุนใหม่ จึงแนะน าใหพ้ิจารณาเร่ืองการลงทุนในตราสารทุน 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 การซ้ือท่ีดินของกลุ่มบริษทันั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อไวใ้ชส้ าหรับประกอบกิจการของบริษทั 

แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัมิไดมี้การระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน จึงไดจ้ดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนไวก่้อน ส าหรับขนาดและท่ีตั้งของท่ีดินนั้นอาจจะยงัไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้เน่ืองจาก
เป็นข้อมูลของฝ่ายจดัการ หากมีการเปิดเผยไปอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัได ้

 ส าหรับค าแนะน าเร่ืองการลงทุนในตราสารทุน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะน าไป
พิจารณาตามความเหมาะสม 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 17:00 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายอนุตร ตนัตราภรณ์)      
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นางบุญทิพย ์ชา้งนิล  
ต าแหน่ง : กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร  
วนั/เดือน/ปีเกิด : 18 ธนัวาคม 2518  
อาย ุ : 41 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : 15 หุน้ (ร้อยละ 0.000005)  
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป สาขาการบญัชี 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
 : หลกัสูตร   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 120/2015 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – 2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานสนบัสนุน และ 
   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 1 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 1 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 คร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2558/2559 
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 : นายหริรักษ ์จามรกุล 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
วนั/เดือน/ปีเกิด : 6 กรกฎาคม 2515 
อาย ุ : 44 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี- 
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA 
 : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 120/2015 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2558 – ปัจจุบนั Senior Operations Manager – Motor, 
   AXA Assistance Company Limited 
 : 2557 – 2558 CRM and Service Marketing Manager, 
   MG Sales (Thailand) Company Limited 
 : 2556 – 2557 ASEAN Customer Assistance Center Manager, 
   Ford Operations (Thailand) Company Limited 
 : 2553 – 2555 Technical Complaint Management Senior Manager, 
   Mercedes-Benz (Thailand) Company Limited 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 1 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 1 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2558/2559 
 : 4/4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558/2559 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ซ่ึงเท่ำกับข้อก ำหนดขั้นต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยห์รือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมกำรอิสระของ
บริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. มีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 

2. กรรมกำรอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
 ร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีไดรั้บเงินประจ ำ 
 หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติ
 บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือกำรจดทะเบียนทำงกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ
 มำรดำ พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
 บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
4) ไม่มีหรือมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
 ควำมขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
 หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
 ควำมขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง
 ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
 อำจมีควำมขดัแยง้ 
7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อ
 หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 



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 าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 



เอกสารแนบ 5 

 

หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้ งอยู่ในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมี
คุณสมบติัท่ีตอ้งการได ้และตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจดัให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยใช้ขอ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้งใชผ้ลประกอบการของบริษทัมาประกอบการพิจารณา 
 



เอกสารแนบ 6 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการพิจารณาและคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและให้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559/2560 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

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

 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
 นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ 
 นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
 นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555) 
 นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดีมาตลอด 
และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้  าการพิจารณาขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559/2560 เป็นจ านวน 
1,290,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวนเงิน 
45,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2558/2559 



เอกสารแนบ 7 

 

ข้อบังคับของบริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที ่5 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั
 ส้ินสุดรอบปีทางบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นนบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือ
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. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม
 ก็ไดห้นงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
 นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) 
 คน หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ทั้งหมด และไม่วา่
 กรณีหน่ึงกรณีใดจะตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
 ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด ถา้เวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนด ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมนั้น ใน
การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง (1) ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธาน 

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

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
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 ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) วนัที ่30 พฤศจิกำยน 2559 

1. กำรมอบฉันทะ 
บริษทัได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษทั (ตามรายช่ือกรรมการท่ี
บริษทัก าหนด) ให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทน โดยผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง  

 การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ผูม้อบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) นำงภณดิำ ใช้เฮง ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร อำยุ 34 ปี          
วฒิุการศึกษา : ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
  วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ   
   บริษทั ซิต้ี  สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2554 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผูช่้วยผูจ้ดัการ

ฝ่ายการเงิน บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2552 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
อยูบ่า้นเลขท่ี 239/11 หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สีย        

2) นำยอนุตร ตันตรำภรณ์ ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 45 ปี        
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, 
  Visual Communication, RMIT University 
 : อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, 
  Visual Communication, RMIT University 



เอกสารแนบ 8 

 

ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ,  
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหสัดิน 
 : 2559 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   บริษทั โซนิคอินเตอร์เฟรท จ ากดั 
 : 2552 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   บริษทั พระราม 3 ฮอนดา้คาร์ จ  ากดั 
อยูบ่า้นเลขท่ี 102/6 ซอยนนทบุรี 40 ถนนสนามบินน ้า อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ พร้อมทั้ง
แนบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น และจดัส่งมาตามท่ีอยูบ่ริษทั  

2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรม TSD E-Registration 

ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี ตามแผนท่ีแนบ 
 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุมดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ

ผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

1)  หนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 
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 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 2559 
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่30 พฤศจิกายน 2559 

 
 

 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทั ซิต้ี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 

มำดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมำดว้ยตนเอง 

(เร่ิม 14:00 น.) 

 

แสดงบตัรประจ ำตวั 

 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 14:00 น.) 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ 

 
 ส ำ

เ
น
ำ
บั
ต
ร
ป
ร
ะ
จ ำ
ตั
ว
ข
อ
ง
ผู ้
ม
อ
บ
ฉั
น
ท
ะ 

 บั
ต

 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

 

รับบตัรลงคะแนน 

 

เขำ้หอ้งประชุม 

 

ประธำนเปิดประชุม 
(เวลำ 15:00 น.) 

 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

 
 

กรณีมีผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง 

ในวำระใด ๆ ใหย้กมือ 

 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนน 

ต่อท่ีประชุม 

เจำ้หนำ้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน 

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




