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วนัท่ี 25 ตุลาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
 2) เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 3) ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 
 5) หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
 6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 7) ขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 8) หนงัสือมอบฉนัทะ 
 9) ค าช้ีแจงการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนการเขา้ประชุม 
 10) ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 11) แผนท่ีสถานท่ีการจดัประชุม 
 12) รายงานประจ าปี 2563 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 27
พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. ณ ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
20000 เพื่อพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีส าเนา

รายงานการประชุมจ านวน 8 หนา้ ตามท่ีแนบมา 
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562/2563 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงได้แสดงไวใ้น

รายงานประจ าปี 2563 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ ไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562/2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดพ้ิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 

2563 ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
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ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกันน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั ผูส้อบบัญชีของ
บริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารไม่จดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562/2563 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการไดเ้สนอการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2562/2563 เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษทัมี
ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากบั 4,029,537 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากบั 0.01 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม หลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย แต่
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน บริษทัฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562/2563 ซ่ึงเม่ือไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรก าไรดว้ยเช่นกัน 
ดงันั้นจึงขอให้ท่ีประชุมมีพิจารณารับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไร และมีมติเห็นชอบใน
การงดจ่ายเงินปันผล 

รายการ  2562/2563 2561/2562 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย (พนับาท) (4,029) 9,895 
จ านวนหุน้ (พนัหุน้) 300,000 300,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) - - 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (พนับาท) - - 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) - - 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562/2563 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปีจะตอ้งมีกรรมการ

ท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1) นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ในการพิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัไดใ้หผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือ
ผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ 
คณะกรรมการจึงไดก้ลัน่กรองและพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่สมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเช่นเดิม เน่ืองจากมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี  
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1) นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 
2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  

หมายเหต ุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 
 2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
 3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563/2564 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลง ประกอบกับ

เศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563/2564ให้เท่ากบัปี 2562/2563โดยค่าตอบแทนกรรมการท่ี
เป็นตวัเงินจะเป็นค่าเบ้ียประชุม ในส่วนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี 

รายการ 2563/2564 2562/2563 
ค่าเบ้ียประชุม   

ส าหรับประธานกรรมการบริษทั 18,500 บาท 18,500 บาท 
ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 18,500 บาท 18,500 บาท 
ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 14,500 บาท 14,500 บาท 

ผลประโยชน์อ่ืนใด - - 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทน
เป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2563/2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ 

หมายเหตุ 1) หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563/2564 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ไดมี้ขอ้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนด

ค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทุกปี 
ความเห็นคณะกรรมการ : ผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563/2564โดยมีรายช่ือดงัน้ี  
1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ในปี 2562/2563) 
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2) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
3) นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 
4) นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่, และผูเ้ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,292,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2562/2563 

 2563/2564 2562/2563 
ค่าสอบบญัชีบริษทัฯ 423,000 บาท 423,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 869,000 บาท 869,000 บาท 

หมายเหตุ 1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 6 

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเร่ิมเปิดให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นตน้ไป 

หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมแทนท่าน โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี และน ามายื่นต่อประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานท่ี
ประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุมดว้ย ทางบริษทัฯ ไดแ้นบเอกสารแนบเก่ียวกบัการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัฐานประกอบ 
และขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมไวใ้นเอกสารแนบ 8 และ 9 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                             นางบุญทิพย ์ชา้งนิล 
ประธานกรรมการบริษทั 


