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วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
 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 2561 
 11) แผนท่ีสถานท่ีการจดัประชุม 
 12) รายงานประจ าปี 2561 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทพัพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบาง
ปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2560 โดยมีส าเนารายงานการประชุมจ านวน 8 หนา้ ตามท่ีแนบมา 
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560/2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ซ่ึง

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
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เพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2560/2561  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุด ว ัน ท่ี  31 
กรกฎาคม 2561 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560/2561   
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2560/2561 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 12,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีได้
ก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯไดก้ าหนดจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัพฤหสับดีท่ี 27 ธนัวาคม 2561 
จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัพฤหสับดี
ท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงในปี 
2560/2561 เท่ากบั 30,121,951 บาท 

รายการ  2560/2561 2559/2560 
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย (พนับาท) 30,122 56,779 
จ านวนหุ้น (พนัหุน้) 300,000 300,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.04 0.07 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (พนับาท) 12,000 21,000 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 39.84 36.99 



88/3  หมู่ 4  ถนนบายพาส  ต าบลหนองไม้แดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 
88/3  Moo 4,  Bypass Road,  Nongmaidaeng,  Muang,  Chonburi   20000  
Tel  :  +66 (0)38 214 530-2,  214 376,  214 378      Fax  :  +66 (0)38 214 534 

 

   หนา้ 3 จาก 5 
 

 

 

  โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปัน
ผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากก าไร
ของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560/2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี

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

       1) นางสาวฉตัรสุมาลย ์ถนอมจิตต์ กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
2) นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัได้
ให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั ผล
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเช่นเดิม เน่ืองจากมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี  

       1)  นางสาวฉตัรสุมาลย ์ถนอมจิตต์ กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
       2) นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายภทัรธร ทศันสุวรรณ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ 
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 2561/2562 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลง 

ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะ
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ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561/2562 ให้
เท่ากบัปี 2560/2561 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม 2561/2562 2560/2561 
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 2561/2562 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

หมายเหตุ  1) หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561/2562 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัฯ ได้มีขอ้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2561/2562 โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  
1) นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 
2550/2551 ถึงปี 2554/2555, และปี 2560/2561) 

2) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

3) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

4) นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ  ากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ, 
บริษทัย่อย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวม
จ านวน 1,292,000 บาท ซ่ึงลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2560/2561 เป็น
จ านวน 43,000 บาท เน่ืองจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการปฏิบติั
ตามเง่ือนไข BOI) 

 2561/2562 2560/2561 
ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 423,000 บาท 410,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 869,000 บาท 880,000 บาท 
ค่าบริการอ่ืน (ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
เง่ือนไข BOI) 

 
- 

 
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 2560 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. 

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

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 

6 ท่าน และมีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้
ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณภณิดา กิจวรรณ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วม

ประชุมทั้งส้ิน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้223,720,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 40,727,440 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ
จ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 182,992,645 หุ้น ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้่าในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ย
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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 านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ และส าหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ี
ไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะน าคะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ี
ประชุมในแต่ละวาระ 

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
ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท าการเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะ
ประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยมสองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้
ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอก
ฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการ
แกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผูถื้อหุน้ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน

พร้อมกนัทั้งหมด 
8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี

ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
มาท าการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 
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ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2559 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 13 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 และ
หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและ
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2560  ซ่ึงโดยสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม
เท่ากบั 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซ่ึงมีรายได้รวมเท่ากบั 525.77 ล้านบาท เป็นจ านวน 
136.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98 โดยการปรับตวัลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักจากความ
ตอ้งการสินคา้ทุนและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัปรับตวัลดลงอย่างมาก มีผลมาจากหลายปีท่ีผ่านมา
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยงัไม่ขยายตัว ไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัอยา่งอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
ช้ินส่วน มีการลดก าลงัการผลิตและลดอตัราการจา้งงาน รวมทั้งยา้ยฐานการผลิตไปยงัต่างประเทศ  ซ่ึง
การปรับตวัลดลงของรายไดก้็ไดส่้งผลให้ก าไรสุทธิส าหรับปี 2559/2560 มีการปรับตวัลดลงตามไปดว้ย 
โดยปรับตวัลดลง 11.01 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 16.25 จาก 67.79 ลา้นบาท ในปี 2558/2559 เหลือ 
56.78 ล้านบาทในปี 2559/2560 ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 1.68 และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.92 ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินสด, เงิน
ลงทุนและก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด ส่วนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัลดลงประมาณ 2.87 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 20.31 ซ่ึงเป็นผลมาจากเจ้าหน้ีการคา้, เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ลดลง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพิ่มเติมไดจ้ากรายงาน
ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ 
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กรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ประจ าปี 2559/2560  
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผ่านมา
บริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดมาโดย
ตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารให้พนกังานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นั้น ทางบริษทัยงั
อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาขอ้มูลของโครงการ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย
หรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559/2560 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หากผู้
ถือหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้อนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2560 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559/2560 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
21,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้  าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไร
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สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย บริษทัฯ ได้ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 28 ธนัวาคม 2560 จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ใน
วนัพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงในปี 
2559/2560 เท่ากบั 56,778,782 บาท โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเท่ากบัร้อยละ 36.99 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
บริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผลผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากก าไรของ
กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559/2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559/2560 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัได้ก าหนดไวว้่าในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกปีจะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ี
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายอนุตร ตนัตราภรณ์ ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบ
ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 
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มีสิทธิเสนอช่ือผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ 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 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378 

โดยการเสนอช่ือผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มี
ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้
ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึง

กรรมการอิสระวา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปีใช่หรือไม่ 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ไดด้ ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปี 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
1) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 223,719,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560/2561 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมี
การปรับตวัลดลง ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2560/2561 ใหเ้ท่ากบัปี 2559/2560 ดงัน้ี 
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 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560/2561 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560/2561 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560/2561 ดงัน้ี 

1)  นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ   
2)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
4)  นางสาวสุสลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 หรือ 
5)  นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891  

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่, และผูเ้ก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเท่ากบั
ค่าตอบแทนในปี 2559/2560 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560/2561 จ านวน 1,335,000 บาท ตามท่ีคณะ 
กรรมการเสนอ 
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ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ใน
คร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุ้นซ่ึงนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดคือ 
100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษัทได้
ประกาศลงในเวบ็ไซต์ของทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 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 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378 

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 
กนัยายน 2560 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผา่นช่องทาง
ท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 
-ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม- 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15:45 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ      -นายอนุตร ตันตราภรณ์- รับรองรายงานการประชุม 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นางสาวฉตัรสุมาลย ์ถนอมจิตต ์  
ต าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร 
วนั/เดือน/ปีเกิด : 16 ธนัวาคม 2525 
อาย ุ : 35 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี- 
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาตรี สาขาการบญัชี, มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 149/2018, 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2558 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2556 – 2558 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 1 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 1 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 3/3 คร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560/2561 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
ช่ือ : นายภทัรธร ทศันสุวรรณ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
วนั/เดือน/ปีเกิด : 7 ธนัวาคม 2517 
อาย ุ : 43 ปี 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี- 
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007, 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน ทนายความ และท่ีปรึกษากฎหมาย,  
   ส านกังานกฎหมายหา้งหุน้ส่วนจ ากดั พีทีเอม็ แอนด ์แอสโซสิเอท 
 : 2553 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา, บริษทั ไทย ฟิตต้ิง โฮม กรุ๊ป จ ากดั 
 : 2553 – 2557 ท่ีปรึกษาและหุน้ส่วน 
   บริษทั บียอนด ์99 อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 4 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 11 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 13 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 5/5 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560/2561 
 : 4/4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560/2561 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 



เอกสารแนบ 3 

 

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) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
 ร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีได้รับเงินประจ 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 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
 หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

9) บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี แต่อำจด ำรงต ำแหน่งมำกกวำ่ 9 ปี   
 ได ้ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

 



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 2561/2562 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึงปี 2554/2555 และปี 
2560/2561) 

 นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ 
 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
 นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดีมาตลอด 
และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้  าการพิจารณาขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561/2562 เป็นจ านวน 
1,292,000 บาท ซ่ึงลดลงจากค่าตอบแทนประจ าปี 2560/2561 เน่ืองจากไม่มีค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไข
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 



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) กิจการอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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ค ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัท ซิตี ้สตีล จ ำกดั (มหำชน) วนัที ่30 พฤศจิกำยน 2561 

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) นำงบุญทพิย์ ช้ำงนิล ต ำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร อำยุ 42 ปี          
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป สาขาการบญัชี 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ   
   บริษทั ซิต้ี  สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – 2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานสนบัสนุน และ 
   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน)  
อยูบ่า้นเลขท่ี 77/94 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สีย        

2) นำยหริรักษ์ จำมรกุล ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 46 ปี        
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA 
 : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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 : 2560 – ปัจจุบนั Head of Motor Operation, 
    AXA Assistance Company Limited 
 : 2558 – 2560 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  
อยูบ่า้นเลขท่ี 17/130 หมู่ท่ี 14 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 2561 
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่30 พฤศจิกายน 2561 

 
 

 

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)38 214 530 - 32   โทรสาร : +66 (0)38 214 534

เว็บไซต : www.citysteelpcl.com   อีเมล : city@wkpgroup.com

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


