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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 
 
 



เอกสารแนบ 8 

 

 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 


