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เรือ
่ ง

แจ ้งการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี และการกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2560

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ป ระชุม คณะกรรมการ บริษั ท ซิต ี้ สตีล จํ า กั ด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) ครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่อ วั น ที่ 23
กันยายน 2560 มีมติดงั นี้
1. การจ่ า ยเงิน ปั นผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ ปี 2559/2560 ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 สิง หาคม 2559 ถึง 31
กรกฎาคม 2560 จะจ่ายจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ ้น โดยจะจ่ายเงินปั นผลภายใน
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยในการจ่ายเงิน
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 กําหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ปั นผล ผู ้ได ้รับเงินปั นผลจะไม่ได ้รับเครดิตภาษี เนือ
่ งจากเป็ นการจ่ายจากกําไรของกิจการทีไ่ ด ้รับยกเว ้นภาษีเงินได ้
นิตบ
ิ ค
ุ คล
2. กําหนดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. ณ ห ้องทัพพระ
้ 2 โรงแรมชลอิน เตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุม วิท ตํ า บลบางปลาสร ้อย อํ าเภอเมือ ง จั งหวัด ชลบุร ี 20000
ยา ชัน
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยวาระการ
กําหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นมีดงั นี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2559 เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2559
(2) พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559/2560
ิ้ สุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี สน
ิ้ สุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(3) พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมประจําปี สน
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็ นควรอนุ มัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ซึง่ ประกอบด ้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น และงบกระแส
ิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เงินสด ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน
(4) พิจารณารับรองและอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2559/2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุ มัต ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดํ าเนินงานของรอบระยะเวลา
ิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยอนุ มัตใิ ห ้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุท ธิของงบการเงินรวมใน
บัญ ชีสน
้ 21,000,000 บาท ทัง้ นี้กําหนดรายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
อัตรา 0.07 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
่ ี
สิท ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 13 ธัน วาคม 2560 โดยในการจ่ายเงิน ปั น ผล ผู ้ได ้รับ เงินปั นผลจะไม่ได ้รับ
เครดิตภาษี เนือ
่ งจากเป็ นการจ่ายจากกําไรของกิจการทีไ่ ด ้รับยกเว ้นภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
5)

พิจารณาเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ
ตามข ้อบังคับของบริษั ทฯ ได ้กํ าหนดให ้ในการประชุม สามัญ ผู ้ถือ หุ ้นทุก ปี จะต ้องมีก รรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2560 มีกรรมการ
ทีต
่ ้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นายเจริญพงษ์
องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริษัท
2. นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรให ้แต่ง ตั ง้ กรรมการที่ต ้องออกตามวาระกลั บ เข ้ามาดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึง่ จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นายเจริญพงษ์
องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริษัท
2. นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(6) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2560/2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให ้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560/2561 ดังนี้
 ค่าเบีย
้ ประชุมสําหรับประธานกรรมการบริษัท
ครัง้ ละ 18,500 บาท
 ค่าเบีย
้ ประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 18,500 บาท
 ค่าเบีย
้ ประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ 14,500 บาท
ทั ง้ นี้ ก รรมการบริษั ทที่เป็ นผู ้บริห ารด ้วยจะไม่ ไ ด ้รั บ ค่ า เบี้ย ประชุม เนื่ อ งจากได ้รั บ ผลตอบแทนเป็ น
เงินเดือนและโบนัสแล ้ว
ิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม
(7) พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน
2561
ิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน
2561 คือ
1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
2) นายธนะวุฒ ิ
พิบล
ู ย์สวัสดิ์
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3) นายพีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
4) นางสาวสุลลิต
อาดสว่าง
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ
ั
5) นายพจน์
อัศวสันติชย
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
แห่ง บริษั ท สอบบั ญ ชีธ รรมนิต ิ จํ า กัด เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ทฯ โดยกํ า หนดค่า ตอบแทนจํ า นวน
1,335,000.00 บาท
(8) พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ (ถ ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

(นางบุญทิพย์ ช ้างนิล)
กรรมการผู ้จัดการ
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