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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) 
 



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 4 จาก 4 
 

 

 

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 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่29 พฤศจกิายน 2562 เวลา 15:00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ิน 6 ท่าน และมี

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 4 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.67 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 35 

ราย นบัจ านวนหุ้นได ้220,727,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.58 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 9 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้37,650,541 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 26 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้183,076,645 หุน้ ซ่ึง
ตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ และ
ส าหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะน า
คะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
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3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ท่ีน ามาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีท าการเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลง
มติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยม
สองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุม
พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ 

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถท าการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผู ้
ถือหุน้ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาท าการสังเกตุการณ์และ
ตรวจสอบคะแนนเสียงเพ่ีอความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และหากผูถื้อหุ้นท่าน
ใด  มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561/2562  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงโดยสรุป 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 
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2560/2561 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากบั 395.81 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1.78 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.45 โดยการลดลง
ของรายไดร้วมนั้นมีผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัสามารถผลิตและขายสินคา้ไดน้้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคร่ึงปี
หลงั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั จากปัญหาเร่ืองสงครามการคา้ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา และ
ปัญหาความล่าช้าทางการเมืองหลงัการเลือกตั้ง ซ่ึงท าให้การลงทุนของภาคเอกชนเกิดการชะลอตวั และส่งผลให้
ปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกค้าปรับตัวลดลง แต่เน่ืองจากในช่วงคร่ึงแรกของปี รายได้รวมมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ค่อนขา้งมาก จึงยงัคงท าให้รายไดร้วมทั้งปีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรก็ดี จากการแข็งค่าข้ึนอยา่งมากของค่าเงิน
บาท ประกอบกบัการปรับอตัราเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายตุาม พรบ.คุม้ครอบแรงงานฉบบัใหม่ ท าให้กลุ่มบริษทัมีผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจ านวนค่อนขา้งมาก และตน้ทุนค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานปรับตวั
สูงข้ึน นอกจากนั้นการส้ินสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ก็ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลปรับตวัเพ่ิมข้ึนมากดว้ยเช่นกนั และส่งผลท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปี 2561/2562 ปรับตวัลดลงเป็นอยา่งมาก 
โดยปรับตวัลดลง 20.22 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 67.13 จาก 30.12 ลา้นบาท ในปี 2560/2561 เหลือ 9.90 ลา้นบาท
ในปี 2561/2562  
ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 0.87 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก
การปรับตวัลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  จากการตดัค่าเส่ือมราคาในแต่ละปี ส าหรับหน้ีสินของกลุ่มบริษทั
เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.19 ซ่ึงเป็นผลมาจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานและภาษีเงินได้
นิติบุคคลคา้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 1.13 เป็นผลมาจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ี
ลดลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนจากปี 2560/2561 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพ่ิมเติมได้จากรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแล้ว 
รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561/2562  
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วน
ตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผา่นมาบริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) นั้น ทางบริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารและจดัท าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็
เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่จากรายละเอียดในงบการเงินของบริษทั ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาก าไรมี

การปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองมีสาเหตุเกิดจากอะไร และส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแสดงผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน อยากทราบวา่ทางบริษทัมีการส่งออกจ านวนเท่าไร จึงเกิดผลขาดทุนเป็นจ านวนมาก 
ในปีหนา้ผลขาดทุนจะยงัคงมีอยูห่รือไม่ และผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนั สืบเน่ืองถึงปีหนา้ ทางผูบ้ริหารมีแผน
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งไร ใหบ้ริษทัมีก าไรหรือมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 
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 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ก าไรท่ีลดลงเกิดจากตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน อนั
สืบเน่ืองมาจากค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึนและการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากบริษทัยอ่ยหมดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี นอกจากนั้นตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนก็ยงัคงมีสาเหตุมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลูกคา้
มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน แต่ปริมาณในการสั่งซ้ือลดลง และมีความตอ้งการในการส่ง
มอบสินคา้ให้เร็วข้ึน จึงท าให้กระบวนการผลิตมีความยุง่ยากและซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้าย
ในการท างานล่วงเวลา เพ่ือจดัส่งสินคา้ให้ไดต้ามท่ีลูกคา้ก าหนด ในส่วนสถานการณ์แนวโนม้ในปีหนา้ คาดวา่มี
โอกาสท่ีจะชะลอตวัลงซ่ึงก็จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวา่จะเป็นอยา่งไร ทางบริษทัเองก็จะปรับแผน
ธุรกิจไปตามสถานการณ์ เวน้แต่จะมีปัจจยัใดท่ีมากระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน 

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า ส าหรับผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนนั้น ทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ในปีหน้าอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นอย่างไร หากค่าเงินบาท
ยงัคงแขง็ค่าข้ึน ผลขาดทุนก็อาจจะไม่ต่างจากปีน้ีหรืออาจจะขาดทุนมากกวา่ปีน้ีก็เป็นได ้แตห่ากเงินบาทอ่อนตวั
ลง ก็อาจจะส่งผลท าใหท้างบริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึน 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561/2562 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 หากผูถื้อหุ้นท่านใด
มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทางบริษทัมีการตดัค่าเส่ือมราคาอาคาร 

เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ประมาณ 50 ลา้นบาท อยากทราบวา่จะตดัค่าเส่ือมราคาแบบน้ีทุกปีหรือไม่ เคร่ืองจกัรคิด
ค่าเส่ือมราคาก่ีปี และปัจจุบนับริษทัมีการใชก้ าลงัการผลิตประมาณเท่าไร และยงัคงท างานในวนัเสาร์อยูห่รือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่จ านวนค่าเส่ือมราคาอาจจะไม่เท่ากนัทุกปี 
ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั้นๆ โดยเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่จะมีการประมาณอายกุารใชง้านท่ี 5-10 
ปี ส าหรับก าลงัการผลิตขณะน้ีมีการใชไ้ปในระดบัประมาณร้อยละ 50-60 และยงัคงท างานในวนัเสาร์เช่นเดิม 

 ผูถื้อหุ้น นายพิเชษฐ อิสโร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ท่ี
ท่านกรรมการไดช้ี้แจงสาเหตุของการลดลงของก าไรไปแลว้นั้น แต่รายไดก็้มีการปรับตวัลดลงดว้ยเช่นกนัตั้งแต่ปี 
2558 ท่ีผ่านมา เกิดจากสาเหตุใด และบริษทัมีแนวนโยบายท่ีจะด าเนินการในปีหนา้วา่จะรับมือกบัสถานการณ์ได้
อยา่งไร เพ่ือใหบ้ริษทัฟ้ืนตวัข้ึนมามีรายไดแ้ละก าไรมากข้ึน 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ส าหรับการลดลงของรายไดน้ั้น ราคาเหลก็ท่ี
มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้รายไดข้องบริษทัปรับตวัลดงลง เน่ืองจากบริษทัใช้
นโยบายก าหนดราคาขายโดยใชต้น้ทุนบวกดว้ยก าไรส่วนเพ่ิม เม่ือตน้ทุนลดลงและการบวกก าไรส่วนเพ่ิมก็ท าได้
ไม่มากนัก เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ยอดขายและก าไรมีการปรับตวัลดลง หากเศรษฐกิจไม่
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เติบโต ไม่มีการลงทุนเพ่ิม บริษทัก็จะขยายตวัไดย้าก เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นสินคา้ทุน ตอ้งมีการลงทุน
จึงจะสามารถจ าหน่ายสินคา้ได ้ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบนับริษทัท าไดเ้พียงแค่ประคองตวัเท่านั้น โอกาสท่ีจะ
ใหมี้การขยายตวัเหมือนก่อนคงจะเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารไม่จดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561/2562 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2561/2562 เน่ืองจากก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก โดยกลุ่มบริษทัมีก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากบั 9,895,665 บาท หรือมีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.03 บาทต่อหุ้น หากมีการจดัสรรเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
หลงัหักภาษีเงินได้และเงินส ารองตามกฎหมาย ก็จะได้เงินปันผลท่ีประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ี
ค่อนขา้งน้อยและไม่คุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปิดสมุดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี เน่ืองจากก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง และสภาพ
เศรษฐกิจก็อยูใ่นภาวะชะลอตวั อีกทั้งการลงทุนของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัลดลง 
บริษทัฯ จึงเห็นวา่ควรจะคงปริมาณเงินส ารองเอาไว ้เพ่ือรักษาสภาพคล่องและสถานภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทัไว ้
เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพ่ือสร้างโอกาสในการลงทุนในอนาคต บริษทัฯ จึงขอเสนอใหง้ด
การจ่ายเงินปันผล ซ่ึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรก าไรดว้ยเช่นกนั ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561/2562 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็น
ได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอใหค้ณะกรรมการอาจจะพิจารณาตวัเลือกอ่ืนในการตอบแทนผูถื้อหุ้นแทน ไม่วา่

จะเป็นการให ้Warrant กบัผูถื้อหุน้ อยา่งนอ้ยก็เป็นก าลงัใจใหผู้ถื้อหุน้ไดถื้อหุน้ต่อไป 
   คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปพิจารณา 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้รับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561/2562 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
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1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีก
วาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายหริรักษ ์จามรกุล ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็น
กรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ 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 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 กนัยายน 2562  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 6 ท่านใช่หรือไม่ และกรรมการกลุ่ม

พงศรั์ตนเดชาชยั มาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีหรือไม่ 
 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษทัมี

ทั้ งหมด  6 ท่าน และกลุ่มพงศ์รัตนเดชาชัยเคยเป็นกรรมการของบริษัท แต่เน่ืองจากทางตลาดหลกัทรัพย์มี
ค  าแนะน าวา่สมควรท่ีจะเปล่ียนผา่นใหมี้คนรุ่นใหม่ กรรมการใหม่ๆ เขา้มาบริหารบริษทับา้ง ไม่ใช่วา่มีกรรมการ
กลุ่มเดียว หรือตระกลูเดียวบริหารกนัไปตลอด ทางกลุ่มพงศรั์ตนเดชาชยัจึงตดัสินใจวา่ สมควรเปล่ียนผ่านตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์นะน ามา 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้ งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 35 ราย จ านวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
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2) นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 35 ราย จ านวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562/2563 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562/2563 ใหเ้ท่ากบัปี 2561/2562 ดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั
แลว้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562/2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562/2563 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2562/2563 ดงัน้ี 

1)  นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ   
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ  
3)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
4)  นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,292,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2561/2562 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562/2563 จ านวน 1,292,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงนับจ านวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพื่อรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2562 มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 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 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่บริษทัไปลงทุนท่ีประเทศใด ใชเ้งินลงทุนเท่าไร 
   นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐเซเชลล ์ซ่ึงเป็น

เกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีมูลค่าในการลงทุน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16:15 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ           นายอนุตร ตนัตราภรณ์             รับรองรายงานการประชุม 
                  

mailto:city@wkpgroup.com
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ  
ต าแหน่ง : กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร  
วนั/เดือน/ปีเกิด : 3 ตุลาคม 2526 
อาย ุ : 36 ปี 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี-  
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาตรี การบญัชี 
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : หลกัสูตร   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 175/2020 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2561 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2558 – 2561 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2556 – 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 1 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 1 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 3/3 คร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562/2563 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ 



เอกสารแนบ 2 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 
พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ช่ือ : นายอนุตร ตนัตราภรณ์ 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนั/เดือน/ปีเกิด : 26 ธนัวาคม 2513 
อาย ุ : 49 ปี 
ความสมัพนัธ์กบับริษทั : -ไม่มี- 
จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั : -ไม่มี- 
วฒิุการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication  RMIT 

University, Australia 
 : อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication   RMIT 

University, Australia 
 : อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design RMIT 

University, Australia 
 : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2007 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2549 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2553 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหาร โรงเรียนหสัดิน 
- : 2559 – 2561 ท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   บริษทั โซนิคอินเตอร์เฟรท จ ากดั 
 : 2552 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   บริษทั พระราม 3 ฮอนดา้คาร์ จ ากดั 
ด ารงต าแหน่งตามวาระ : 5 วาระ 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง : 13 ปี (เม่ือรวมวาระท่ีจะแต่งตั้งใหม่น้ีจะมีระยะเวลารวม 15 ปี) 
ประวติัการเขา้ร่วมประชุม : 4/4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562/2563 
 : 4/4 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562/2563 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ 
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ค ำนิยำมกรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อย
ละหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

2. กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา พ่ีน้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ
เกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

9) บริษทัก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี แต่อาจด ารงต าแหน่งมากกว่า 9 ปี ได้ ทั้ งน้ีก็
ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น 
ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ทั้งน้ีในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม หรือในจ านวนท่ี
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งพน้จากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆ อาจไดรั้บการ
เลือกตั้งใหม่ได ้แมว้า่กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด โดยก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชเ้สียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการบริษทัจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในท่ีประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการได ้และตอ้งผา่นการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัจดัให้เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมโดย
ใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งใชผ้ลประกอบการของบริษทัมาประกอบการ
พิจารณา 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการพิจารณาและคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัท่านใหม่ 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีและให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563/2564โดยมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ 
 นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
 นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ 
 นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีมาตลอด และไม่มีส่วนได้
เสียกบับริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ าการพิจารณาขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563/2564 เป็นจ านวน 1,292,000 บาท 
ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนประจ าปี 2562/2563 เน่ืองจากปริมาณงานและวธีิการตรวจสอบในปี 2563/2564 น่าจะใกลเ้คียงกนักบัปี 2562/2563 
ท่ีผา่นมา 
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ข้อบงัคบัของบริษัท ซิตี ้สตลี จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดที ่5 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีทาง
บญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ให้เรียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นนับจ านวนรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บห้า (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุดว้ยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและคณะกรรมการ จะตอ้งส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมและใหโ้ฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมเองและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ไดห้นังสือ
มอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) คน หรือมีผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของผูถื้อหุน้ทั้งหมด และไม่วา่กรณีหน่ึงกรณีใดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ของบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ถา้เวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามท่ีก าหนด ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมนั้น ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัจะตอ้งครบองค์
ประชุม 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง (1) ซ่ึงได้
เขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธาน 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็
ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบับริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(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 
กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 บริษัท ซิตี ้สตลี จ ำกดั (มหำชน) วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

1. กำรมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเองสามารถ

พิจารณาไดว้า่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษทัก าหนด) ให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทน โดยผูถื้อหุ้นสามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

 การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อม

ทั้งแนบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ผูม้อบฉนัทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะตามรายละเอียดดงัน้ี 
1) นำงบุญทพิย์ ช้ำงนิล ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร อำยุ 44 ปี          

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป สาขาการบญัชี 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ประสบการณ์ท างาน : 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, กรรมการ, และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2558 – 2563 กรรมการ 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/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

2) นายหริรักษ์ จามรกลุ ต าแหน่งกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  อายุ 48 ปี        
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA 
 : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประสบการณ์ท างาน : 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 : 2562 – ปัจจุบนั Head of Motor Operation, 
    AXA Assistance Company Limited 
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 : 2558 – 2562 Senior Operations Manager – Motor, 
    AXA Assistance Company Limited 
 : 2557 – 2558 CRM and Service Marketing Manager, 
    MG Sales (Thailand) Company Limited  
อยูบ่า้นเลขท่ี 17/130 หมู่ท่ี 14 ต  าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารให้
ถูกตอ้งครบถว้น และจดัส่งมาตามท่ีอยูบ่ริษทั  

2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้ งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเจ พลาซ่า 

โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ตามแผนท่ีแนบ 
 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารเพ่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุมดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให ้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

1)  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมา ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผู ้
มอบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3)  บตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 กรณีผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

  1)  บตัรประจ าตวัของผูแ้ทน 
  2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจกระท า 
      การแทนนิติบุคคล 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
1)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามท่ีแนบมา ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ   
     ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจกระท า 
     การแทนนิติบุคคล 
3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4)  บตัรประจ าตวัของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 

 
 

 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 

(เร่ิม 14:00 น.) 

 

แสดงบตัรประจ าตวั 

 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 

(เร่ิม 14:00 น.) 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

 
 ส า

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

 บั
ต
ร

 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

 

รับบตัรลงคะแนน 

 

เขา้หอ้งประชุม 

 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 15:00 น.) 

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

 
 

กรณีมีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง 

ในวาระใด ๆ ใหย้กมือ 

 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 

ต่อท่ีประชุม 

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมบตัรลงคะแนน 

และสรุปผลคะแนน 
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โรงแรมเจ พาร์ค ชลบุรี 
99/8 –99/9 หมู่ที ่9 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี 20000 
โทร : 038-448-111, 086-3027626, 086-3260664 อเีมล์ jparkhotel1@gmail.com 
 

mailto:jparkhotel1@gmail.com


88/3 หมูท่ี 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท : +66 (0)38 214 530 - 31   โทรสาร : +66 (0)38 214 534

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

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


