หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561
Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

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

PROFESSIONAL IN METAL TECHNOLOGY

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561

เรี ยน

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

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
3) คานิยาม “กรรมการอิสระ”
4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี
7) ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
8) หนังสื อมอบฉันทะ
9) คาชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม
10) ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
11) แผนที่สถานที่การจัดประชุม
12) รายงานประจาปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบาง
ปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 โดยมีสาเนารายงานการประชุมจานวน 8 หน้า ตามที่แนบมา
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560/2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่ ง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2561 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
กันนี้ แล้ว ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็ นว่าถู กต้องและ
หน้า 1 จาก 5

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
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ความเห็นคณะกรรมการ :

เพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2560/2561
ผู้ถื อ หุ ้ น สมควรรั บ ทราบผลการด าเนิ น งานประจ าปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้พิ จารณางบการเงิน และงบการเงิ นรวมประจาปี สิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแส
เงินสด ซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุก
ท่านพร้ อมกันนี้ แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2560/2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี
2560/2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 12,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ ที่ได้
กาหนดไว้ไม่เกิ นร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯได้กาหนดจะจ่ายเงินปั นผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
จึงเห็นควรให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวัน พฤหัสบดี
ที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่ เกิ น ร้ อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ น รวม ซึ่ งในปี
2560/2561 เท่ากับ 30,121,951 บาท
รายการ
2560/2561 2559/2560
กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมาย (พันบาท)
30,122
56,779
จานวนหุ ้น
(พันหุน้ )
300,000
300,000
เงินปั นผลต่อหุ น้
(บาท)
0.04
0.07
เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น
(พันบาท)
12,000
21,000
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ
(ร้อยละ)
39.84
36.99

หน้า 2 จาก 5
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ความเห็นคณะกรรมการ :

โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงินปั น
ผล ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่ องจากเป็ นการจ่ายจากกาไร
ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2560/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งในปี นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ ทางบริ ษทั ได้
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผล
ปรากฏว่าไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้ นท่ านใดเสนอ คณะกรรมการจึงได้พิ จารณาแล้ว มี
ความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งเช่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
2) นายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยนายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ
สามารถแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ื อหุ ้ นสมควรแต่ งตั้งกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 2
ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ
1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561/2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมา ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั มีการปรับตัวลดลง
ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยูใ่ นภาวะชะลอตัว บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรที่จะ
หน้า 3 จาก 5

88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมือง 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

ก าหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท ประจาปี 2561/2562 ให้
เท่ากับปี 2560/2561 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
2561/2562
2560/2561
สาหรับประธานกรรมการบริ ษทั
18,500 บาท 18,500 บาท
สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
18,500 บาท 18,500 บาท
สาหรับกรรมการตรวจสอบ
14,500 บาท 14,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :
หมายเหตุ
วาระที่ 7

ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุ ม เนื่ องจาก
ได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ ม ตั ิ ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ประจาปี 2561/2562
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
1) หลัก เกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสาร
แนบ 5

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2561/2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั
ย่อยทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถ้ ือหุ ้นสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ให้
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยประจาปี 2561/2562 โดยมี
รายชื่อดังนี้
1) นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี
2550/2551 ถึงปี 2554/2555, และปี 2560/2561)
2) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
4) นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
โดยบริ ษ ัท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จากัด ไม่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กับ บริ ษ ัท ฯ,
บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่, และผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
หน้า 4 จาก 5
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แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อย และมี ก ารก าหนดค่ าตอบแทนรวม
จานวน 1,292,000 บาท ซึ่ งลดลงจากค่ าตอบแทนในปี 2560/2561 เป็ น
จานวน 43,000 บาท เนื่ องจากไม่มีค่ าใช้จ่ายในการตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ
ตามเงื่อนไข BOI)
2561/2562
2560/2561
ค่าสอบบัญชีบริ ษทั ฯ
423,000 บาท 410,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
869,000 บาท 880,000 บาท
ค่าบริ การอื่น (ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไข BOI)
45,000 บาท
หมายเหตุ
วาระที่ 8

1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นได้โปรดเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ
จะเริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็ นต้นไป
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มและลงคะแนนเสี ยงในการประชุ ม
แทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมกันนี้ และนามายื่นต่อประธานที่
ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานที่ประชุ มมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุ มด้วย ทางบริ ษทั ฯ ได้แนบเอกสารแนบเกี่ยวกับการ
มอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานประกอบ และขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมไว้ในเอกสารแนบ 8 และ 9

ขอแสดงความนับถือ
นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ประธานกรรมการบริ ษทั

หน้า 5 จาก 5
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.
สถานทีป่ ระชุ ม ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น
6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 5 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้า
ร่ วมประชุม มีดงั นี้
1) คุณบุญทิพย์ ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
2) คุณภณิ ดา
กิจวรรณ
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1) คุณพจน์
2) คุณสุ ธีรา

อัศวสันติชยั
พันธุ์อุดมศักดิ์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เจ้าหน้าที่บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มประชุ มเวลา 15:00 น.
คุณอนุตร

ตันตราภรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1. การประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุมทั้งสิ้ น 35 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 223,720,085 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุ ม ด้วยตนเองจานวน 9 ราย นับ จานวนหุ ้นได้ 40,727,440 หุ ้น และโดยการรั บมอบฉันทะ
จานวน 26 ราย นับ จานวนหุ ้นได้ 182,992,645 หุ ้น ซึ่ งตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไว้ว่าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ย
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ และมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ
ซึ่ งในการออกเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น 1 ท่ านนั้น จะต้องออกเสี ย งเท่ ากับ จานวนหุ ้ น ที่ ถื อทั้งหมด โดยไม่
สามารถแบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่ วนได้ สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ จะมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และสาหรับการมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่
ได้มีการลงคะแนนและส่ งเอกสารให้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงมารวมกับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุมในแต่ละวาระ
การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุ มที่ได้กาหนดไว้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับวาระที่นามาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าเนิ นการประชุ มกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็น
ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง โดยผูด้ าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ี่
ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่ไม่ยกมือ ที่ประชุ มถื อว่าลงมติเห็ นด้วย ซึ่ งหลังจากที่นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะ
ประกาศจานวนราย จานวนเสี ยง และจานวนร้ อยละทศนิ ยมสองตาแหน่ งของผูท้ ี่ล งคะแนนเสี ยงให้
ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผไู ้ ม่เห็ นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอก
ฉันท์
การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่นสามารถทาการ
แก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผูถ้ ือหุน้ ได้
การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่ งแทนกันไม่ได้ ต้องส่ งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน
พร้อมกันทั้งหมด
ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุ ม โดยได้รับความอนุ เคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
มาทาการนับคะแนนเสี ยงเพี่อความโปร่ งใส
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ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมจานวน 13 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
ท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และ
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่าบริ ษ ทั ได้ส รุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และ
คาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้ในรายงาน
ประจาปี 2560 ซึ่ งโดยสรุ ปผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2559/2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม
เท่ากับ 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซึ่ งมี รายได้รวมเท่ ากับ 525.77 ล้านบาท เป็ นจานวน
136.57 ล้านบาท หรื อเท่ ากับ ร้ อยละ 25.98 โดยการปรั บตัว ลดลงของรายได้มี ส าเหตุ หลัก จากความ
ต้องการสิ นค้าทุ นและผลิ ตภัณฑ์ ของกลุ่ มบริ ษ ทั ปรั บ ตัวลดลงอย่างมาก มี ผลมาจากหลายปี ที่ ผ่านมา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของประเทศไทยยัง ไม่ ข ยายตัว ไม่ มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และส่ วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
ชิ้นส่ วน มีการลดกาลังการผลิ ตและลดอัตราการจ้างงาน รวมทั้งย้ายฐานการผลิ ตไปยังต่างประเทศ ซึ่ ง
การปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559/2560 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
โดยปรับตัวลดลง 11.01 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 16.25 จาก 67.79 ล้านบาท ในปี 2558/2559 เหลือ
56.78 ล้านบาทในปี 2559/2560 ส าหรับฐานะทางการเงิ น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี
สิ นทรัพ ย์เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 1.68 และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 1.92 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเงิ นสด, เงิ น
ลงทุนและกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ส่ วนหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ลดลงประมาณ 2.87 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 20.31 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ การค้า, เงิ นรับ ล่ วงหน้าค่าสิ นค้า และหนี้ สินหมุ นเวียนอื่ น
ลดลง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นสามารถอ่านคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่ งได้จ ัด ส่ ง ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นแล้ว รายงานดัง กล่ า วได้ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะ
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กรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ประจาปี 2559/2560
สาหรั บการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่นนั้น บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุ จริ ตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่ งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และในปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ก็ได้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดมาโดย
ตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่ อสารให้พนักงานและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สาหรับการสมัครเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นั้น ทางบริ ษทั ยัง
อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาข้อมูลของโครงการ
วาระนี้ เป็ นวาระที่ แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัย
หรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559/2560
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการได้พิ จารณางบการเงิ น และงบการเงิ น รวมประจาปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุน้ และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2560 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านพร้อม
กัน นี้ แล้ว โดยบริ ษ ทั สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จากัด ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากผู้
ถือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้อนุ มตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม
2560
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559/2560
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2559/2560 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.07 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น
21,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ที่ได้กาหนดไว้ไม่เกิ นร้อยละ 40 ของกาไร
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สุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงเห็นควรให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ใน
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล คานวณมาจากกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม ซึ่ งในปี
2559/2560 เท่ากับ 56,778,782 บาท โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 36.99 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงินปั นผลผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นการจ่ายจากกาไรของ
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัด สรรก าไรสุ ท ธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้วมี ม ติ ใ ห้ รั บ รองและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรก าไรและการจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจ าปี
2559/2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่าตามข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ได้ก าหนดไว้ว่าในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี นี้
มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งต่ออี กวาระ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้น จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยนายอนุ ตร ตันตราภรณ์ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็ นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบ
ว่าในครั้ งนี้ ท างบริ ษ ทั ได้ป ระกาศลงในเว็บ ไซต์ข องทางบริ ษ ทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ซึ่ งได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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มี สิ ทธิ เสนอชื่ อ ผู้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378
โดยการเสนอชื่ อ ผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ เริ่ มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มี
ท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ในวาระที่ 5 นี้ ผดู ้ าเนิ นการประชุ มขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อ
ซักถามก็เปิ ดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ ้น นางสาวจุริรัตน์ ชื่ นสุ วรรณ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึง
กรรมการอิสระว่าคุณอนุตร ตันตราภรณ์ เป็ นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี ใช่หรื อไม่
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าคุณอนุ ตร ตันตราภรณ์ได้ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 2 ท่าน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จานวน 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอ
ู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จานวน 223,719,985 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
 ไม่เห็นด้วย จานวน 100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
 ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบต
ั รเสี ย
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560/2561
ผูด้ าเนินการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าเนื่ องจากในปี ที่ผ่านมา ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มี
การปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิ จยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริ ษทั ฯ จึงเห็ นสมควรที่จะกาหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560/2561 ให้เท่ากับปี 2559/2560 ดังนี้
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 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการบริ ษทั

ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษ ัท ที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารด้วยจะไม่ ไ ด้รับ ค่ าเบี้ ย ประชุ ม เนื่ องจากได้รับ ผลตอบแทนเป็ น
เงินเดื อนและโบนัสแล้ว และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ ม
แสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้วมี ม ติ ให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ประจาปี 2560/2561 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2560/2561
ผูด้ าเนิ นการประชุ มได้แจ้งให้ ที่ประชุ มทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ได้กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับ ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ทุ กปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ ง
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560/2561 ดังนี้
1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรื อ
2) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ
4) นางสาวสุ สลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรื อ
5) นายพจน์
อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯ, บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ , และผูเ้ กี่ ยวข้องกับ บุ ค คลดังกล่ าว แต่อย่างใด จึ งมี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีการกาหนดค่าตอบแทนรวมจานวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนในปี 2559/2560
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัท และก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี 2560/2561 จานวน 1,335,000 บาท ตามที่ ค ณะ
กรรมการเสนอ
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ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดไว้วา่ ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอวาระอื่นๆ ใน
ครั้งนี้ ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งนับจานวนหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ
100,000,000 หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม เพื่ อรั บ รองขอให้ที่ ป ระชุ มพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ ได้ และทางบริ ษ ัท ได้
ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
ซึ่ งได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378
โดยการเสนอเพิ่ ม วาระในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ต่ อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 1
กันยายน 2560 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอผ่านช่องทาง
ที่บริ ษทั กาหนด และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
-ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องพิจารณาในวาระอื่นๆ-ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมหรื อมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม-

ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 15:45 น.
นายอนุตร ตันตราภรณ์

ลงชื่อ -นายอนุตร ตันตราภรณ์ -

(ประธานที่ประชุม)

รับรองรายงานการประชุม
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เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม

:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาวฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
16 ธันวาคม 2525
35 ปี
-ไม่มี-ไม่มีปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 149/2018,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประสบการณ์ทางาน
: 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2558 – 2561 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2556 – 2558 รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่งตามวาระ
: 1 วาระ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
: 1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่น้ ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี )
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
: 3/3 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2560/2561
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุ ้นที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7 ธันวาคม 2517
43 ปี
-ไม่มี-ไม่มีปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 61/2007,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประสบการณ์ทางาน
: 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2549 – ปัจจุบนั หุ น้ ส่ วน ทนายความ และที่ปรึ กษากฎหมาย,
สานักงานกฎหมายห้างหุ น้ ส่ วนจากัด พีทีเอ็ม แอนด์ แอสโซสิ เอท
: 2553 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา, บริ ษทั ไทย ฟิ ตติง้ โฮม กรุ๊ ป จากัด
: 2553 – 2557 ที่ปรึ กษาและหุ น้ ส่ วน
บริ ษทั บียอนด์ 99 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ดารงตาแหน่งตามวาระ
: 4 วาระ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
: 11 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่น้ ีจะมีระยะเวลารวม 13 ปี )
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
: 5/5 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2560/2561
: 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560/2561
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 3
คำนิยำมกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษ ัท ฯ ได้ก ำหนดนิ ยำมกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษ ัท ซึ่ งเท่ ำกับ ข้อ ก ำหนดขั้น ต่ ำของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมกำรอิสระของ
บริ ษ ทั ต้องถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรอิสระแต่ละคนต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำ ที่ ได้รับเงิ นประจำ
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อกำรจดทะเบียนทำงกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในลักษณะที่ อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งและไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งกำรให้บริ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
9) บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี แต่อำจดำรงตำแหน่งมำกกว่ำ 9 ปี
ได้ ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม

เอกสารแนบ 4
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้กรรมการจานวนหนึ่ งในสาม
หรื อในจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องพ้นจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ แม้วา่ กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุ บนั บริ ษ ทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของ
บริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด โดยกาหนดให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนจะใช้เสี ย งที่ ต นมี อ ยู่ท้ ัง หมดตามข้อ 1 เพื่ อ เลื อ กตั้ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการบริ ษทั
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนื อไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อก
บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในที่ ประชุ มคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดื อน โดยบุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลื ออยูข่ อง
กรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

เอกสารแนบ 5
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน และโปร่ งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่ น
ระดับ ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ อุ ตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับ ที่ เพี ยงพอที่ จะดึ งดู ดและรั ก ษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้ และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ค่ า ตอบแทนกรรมการ บริ ษ ัท จัด ให้ เป็ นไปตามหลัก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ก าหนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริ ษทั มาประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 6
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้ทาการพิจารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ท่านใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และให้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561/2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษทั มาเป็ นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2550/2551 ถึ งปี 2554/2555 และปี
2560/2561)
 นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรื อ
 นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
 นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรื อ
ซึ่ งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชี เป็ นอย่างดี มาตลอด
และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทาการพิจารณาขออนุ มตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561/2562 เป็ นจานวน
1,292,000 บาท ซึ่ งลดลงจากค่าตอบแทนประจาปี 2560/2561 เนื่ องจากไม่มีค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)

เอกสารแนบ 7
ข้ อบังคับของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
กำรประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่ วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นนับจานวนรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ในหนังสื อดังกล่าวนั้น ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ ออนุ ม ตั ิ หรื อเพื่ อพิ จารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าวและคณะกรรมการ
จะต้องส่ งหนังสื อนัดประชุ มให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มและให้
โฆษณาหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมเองและออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ก็ได้หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุ มก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 34. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คน หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และไม่วา่
กรณี หนึ่ งกรณี ใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
ของบริ ษทั จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุ มไม่ครบองค์ป ระชุ มตามที่ กาหนด ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ อง
ขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ มนั้น ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติห น้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง (1) ซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมขึ้นเป็ นประธาน
ข้อ 35. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุ มลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุ ม
กาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
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คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุ ม
กำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหำชน) วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
1. กำรมอบฉันทะ
บริ ษ ทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั (ตามรายชื่ อกรรมการที่
บริ ษทั กาหนด) ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแทน โดยผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผู ม
้ อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับ
มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 การมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษท
ั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดังนี้
1) นำงบุญทิพย์ ช้ ำงนิล
ตำแหน่ งกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร
อำยุ 42 ปี
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประสบการณ์ทางาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2549 – 2558 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานสนับสนุน และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
อยูบ่ า้ นเลขที่ 77/94 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
2) นำยหริรักษ์ จำมรกุล

วุฒิการศึกษา

:
:
:
ประสบการณ์ทางาน :

ตำแหน่ งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 46 ปี
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ Shenandoah University, USA
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (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
อยูบ่ า้ นเลขที่ 17/130 หมู่ที่ 14 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสี ย
 ผูม
้ อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ พร้ อมทั้ง
แนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และจัดส่ งมาตามที่อยูบ่ ริ ษทั
2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่ อนเข้ ำประชุ ม
บริ ษ ัท จะเริ่ ม ตรวจสอบเอกสารก่ อนเข้าประชุ ม และเปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นด้วยโปรแกรม TSD E-Registration
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอิ นเตอร์ ถนนสุ ขุมวิท อาเภอเมื องชลบุ รี จังหวัด
ชลบุรี ตามแผนที่แนบ
ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี )
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
 กรณี ผถ
ู้ ือหุ ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของ
ผูถ้ ือหุ น้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
 กรณี ผถ
ู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ
 ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบุคคล
 กรณี ผม
ู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1) บัตรประจาตัวของผูแ้ ทน
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล
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กรณี ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
1) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมทั้งปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคล
3) สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4) บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซิต้ ี สตีล จำกัด (มหำชน)

มำด้วยตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมำด้วยตนเอง
(เริ่ ม 14:00 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ ับมอบฉันทะ
(เริ่ ม 14:00 น.)

แสดงบัตรประจำตัว

แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ

ลงนำมในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้ำห้องประชุม

ประธำนเปิ ดประชุม
(เวลำ 15:00 น.)
ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมลำดับ
กรณี มีผคู ้ ดั ค้ำนหรื องดออกเสี ยง
ในวำระใด ๆ ให้ยกมือ
เจ้ำหน้ำที่รวบรวมบัตรลงคะแนน
และสรุ ปผลคะแนน
ประธำนกล่ำวสรุ ปผลคะแนน
ต่อที่ประชุม
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

