
 

       หนา้ 1 จาก 9 
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
บริษัท  ซิตี% สตลี  จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที- 28 พฤศจกิายน 2557 เวลา 15.00 น. 

สถานที-ประชุม  ห้องทัพพระยา ชั�น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที� 934 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารที-เข้าร่วมประชุม  
1) คุณวบูิลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 
2) คุณคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
3) คุณสาธิต พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
4) คุณสุพตัรา  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน 
5) คุณเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
6) คุณมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9) คุณบุญทิพย ์ เพช็รรุย ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานสนบัสนุน / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที-เข้าร่วมประชุม 
1) คุณกมล วรวชัร เจา้หนา้ที�บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
2) คุณชลธิชา อินสวา่ง เจา้หนา้ที�บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เริ-มประชุมเวลา  15.20 น. 
คุณวบูิลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานที�ประชุม 

เรื-องแจ้งให้ที-ประชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง    

และโดยการรับมอบฉันทะรวม 51 รายนบัจาํนวนหุ้นได ้226,962,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.65 ซึ� งตามกฎหมายมาตรา   
103 กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 
ดงันั�นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือ ซึ� งในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั�นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือทั�งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได ้สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะใหก้บัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ไดรั้บมอบฉนัทะ 

3. การพิจารณาเรื�องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที�ไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดที�มีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ที�นาํมาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั�นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งและแต่งตั�งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที�ออกตามวาระ 
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4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้มื�อผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ที�ประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพื�อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้าํเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ที้�ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง ยกมือขึ�นเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ทาํการเก็บคะแนน สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ไม่ยกมือ ที�ประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซึ� ง
หลงัจากที�นบัคะแนนเสียงเสร็จสิ�นแลว้จะประกาศจาํนวนราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละทศนิยมสองตาํแหน่งของ
ผูที้�ลงคะแนนเสียงใหท้ราบ และในกรณีที�ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ใหถื้อวา่ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็น
เอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั�งลงลายมือชื�อในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพื�อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากนี�ยงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอื้�นสามารถทาํการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่าน
ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากที�ท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ที�จะทาํการเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั�งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นคนกลางที�เป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในที�ประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาทาํการนบัคะแนนเสียงเพี�อ
ความโปร่งใส 

ที�ประชุมรับทราบ  และเริ�มพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี�  

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 เมื-อวนัที- 29 พฤศจกิายน 2556 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 
2556 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 11 หนา้ ตามที�แนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 และหากผูถื้อหุ้นท่าน
ใด  มีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นที-ประชุม 
� ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้มีการระบุชื�อผูถื้อหุ้นที�มีขอ้

สงสยัหรือซกัถาม และระบุชื�อผูต้อบในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนาํไปพิจารณาเพื�อดาํเนินการ 
มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 51 ราย จาํนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที- 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556/2557  
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ที�ประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปีสิ�นสุด 
วนัที�  31 กรกฎาคม 2557 ในรายงานประจําปี 2557  และได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รายงานดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อรับทราบผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2556/2557 โดยวาระนี� เป็นวาระที�แจง้ให้ที�ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี�  
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบปี 2556/2557  

วาระที- 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจาํปีสิ%นสุด วนัที- 31 กรกฎาคม 2557 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีสิ�นสุด วนัที� 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ� งได้
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนันี�แลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 กรกฎาคม 2557 หากผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีสิ�นสุด วนัที� 31 กรกฎาคม 2557 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 51 ราย จาํนวนเสียง 226,962,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที- 4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556/2557 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ที�ประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
2556/2557 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ที�ไดก้าํหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย ทั�งนี� การ
จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คํานวณมาจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมจํานวน 148,579,396 บาท ซึ� ง
คณะกรรมการเห็นควรใหก้าํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงันี�  

� กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อสิทธิเงินปันผล วนัศุกร์ที� 12 ธนัวาคม 2557 
� กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัศุกร์ที� 26 ธนัวาคม 2557 

โดยอตัราเงินปันผลจ่ายในปี 2556/2557 นอ้ยกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซึ�งบริษทัมีแผนที�จะใชเ้งินกาํไร
สะสมดงักล่าวเพื�อการลงทุนในอนาคต และในการจ่ายเงินปันผลครั� งนี�  ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษี ซึ�งจ่ายจาก
กาํไรของกิจการที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556/2557 ตามที�
คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นที-ประชุม 
� ผูถื้อหุ้น ไม่ไดแ้จง้ชื�อในที�ประชุม ไดส้อบถามวา่ทางบริษทัมีแผนการขยายธุรกิจหรือไม่ เนื�องจากฐานะทางการ

เงินของบริษทัอยูใ่นเกณฑที์�ดี แต่มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราเพียงร้อยละ 32 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงวา่ทางบริษทั มีแผนการขยาย
ธุรกิจโดยได้มีการจัดตั� งบริษัทย่อยชื�อ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที� เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ� งมีทุนจด
ทะเบียน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ที�ใชใ้นอุตสาหกรรม สินคา้ที�
ใชใ้นการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ 
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� ผูถื้อหุ้น นายรุ่งโรจน์ นภาอมัพร ไดแ้สดงความคิดเห็น ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที�มีอตัราคงที� 0.16 บาท 
เป็นระยะเวลา 3 ปีตั� งแต่ปี 2555, 2556, และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 34.55, 38.33, และ 32.31 ของกาํไรสุทธิโดย
อตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิควรจะอยูที่�ร้อยละ 39 ถึง 41 นอกจากนี�จากการติดตาม
ผลประกอบการของบริษทั ในปี 2557 อยูใ่นเกณฑที์�ดี นักลงทุนจึงมีความคาดหวงัวา่บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใน
อตัราที�ใกลเ้คียงร้อยละ 40 และขอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใกลเ้คียงอตัราร้อยละ 40 ใน
ปีหนา้ 

� ผูถื้อหุ้น นายชวาพงษ ์วสุธาพิทกัษ ์ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ เมื�อปี 2555 ไดมี้การทกัทว้งเกี�ยวกบัการขอใหบ้ริษทั 
จ่ายเงินปันผลในอตัราที�ใกลเ้คียงร้อยละ 40 จึงขอฝากคณะกรรมการบริษทัใหช่้วยพิจารณาอีกครั� ง 

� ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้แนะนําว่าการจ่ายเงินปันผล
นอกจากการจ่ายเป็นเงินสดแลว้ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือการออก WARRANT คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธ̂ิในการ
จะซื�อหุน้สามญั ก็เป็นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินปันผล จึงฝากทางคณะกรรมการบริษทัรับไปพิจารณา 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนาํไปพิจารณา 
มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556/2557 ในอตัรา

หุน้ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 50 ราย จาํนวนเสียง 223,912,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.66 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 1 ราย จาํนวนเสียง 3,050,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.34 

วาระที- 5  พจิารณาเลอืกตั%งและแต่งตั%งกรรมการใหม่แทนกรรมการที-ออกตามวาระ 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ที�ประชุมทราบว่าขอ้บังคบัของบริษทัได้กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งหมด ซึ�งในปีนี� มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

1)  นายคมกริช  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3)  นายอนุตร     ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก
วาระ  ดงันั�น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

1)  นายคมกริช  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3) นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 
 2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 

 3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 
ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการที�ออกตามวาระออกจากที�ประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในครั� งนี�ทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ใหผู้ถื้อหุ้นที�มีรายชื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนั
ปิดสมุดทะเบียน วนัที� 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื�อเป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปนี�  
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1. ส่งทางจดหมาย ที� 88/3 หมู่ที� 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2. ส่งทาง E-mail ที� city@wkpgroup.com 
3. โทรศพัทที์�หมายเลข 038-782064-68 

โดยการเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื�อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เริ�มตน้ใน
วนัที� 5 กนัยายน 2557 และสิ�นสุดในวนัที� 22 กนัยายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางที�บริษทักาํหนด 
ในวาระที� 5 นี� ผูด้าํเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิด
โอกาส ใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้แต่งตั�งกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ�ง ดงันี�  
ในการลงมติวาระนี� มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นอีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 3,000 หุ้น ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
ทั�งสิ�น 52 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้226,965,186 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.66  

1) นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 52 ราย จาํนวนเสียง 226,965,186 เสียง มีมติดงันี�  

• เห็นดว้ย จาํนวน 226,965,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

ในการลงมติวาระนี� มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นอีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 368,100 หุ้น ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมทั�งสิ�น 53 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้227,333,286 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.78 

2) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดงันี�  

• เห็นดว้ย จาํนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

3) นายอนุตร ตนัตราภรณ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง มีมติดงันี�  

• เห็นดว้ย จาํนวน 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที- 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2557/2558 
ผูด้ ําเนินการประชุมแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าถึงแม้ว่าในปีที�ผ่านมากลุ่มบริษัทจะมีผลการดําเนินงานที� ดีขึ� น แต่
โครงสร้างทางการเมืองที�ยงัคงไม่แน่นอนและอยู่ในระหว่างการดําเนินการปฏิรูป ยงัคงเป็นปัจจัยสําคัญที�จะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษทัจึงเห็นสมควรที�จะกาํหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2557/2558 ใหเ้ท่ากบัปี 2556/2557 ดงันี�  

� ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั ครั� งละ 18,500 บาท 
� ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั� งละ 18,500 บาท 
� ค่าเบี�ยประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ ครั� งละ 14,500 บาท 

ทั�งนี�กรรมการบริษทัที�เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบี� ยประชุม เนื�องจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้   
และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
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มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2557/2558 ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที- 7 พจิารณาแต่งตั%งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557/2558 
ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ต่งตั�งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจาํปี 2557/2558 ดงันี�  

1)  นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6838 หรือ 
2)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด̂ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6699 หรือ 
3)  นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2421 หรือ 
4)  นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7517 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,270,000 บาท (หนึ�งลา้นสองแสนเจ็ดหมื�นบาทถว้น) ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปี 2556/2557 ทั�งนี�
เนื�องมาจากกลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�นอีก 1 บริษทั และมีปริมาณรายการทางบญัชีที�เพิ�มขึ�น รวมถึงขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และมาตรฐานการบัญชีที�เปลี�ยนไป จึงทาํให้มีรายการ
ตรวจสอบเพิ�มมากขึ�น 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นที-ประชุม 
� ผูมี้ขอ้สงสัยและซักถาม นายชวาพงษ์ วสุธาพิทักษ์ ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นเกี�ยวกับหนังสือเชิญประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 โดยใหเ้พิ�มคาํวา่ “หรือ” ต่อจากรายชื�อผูส้อบบญัชีรายการที� 1-3 

• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและนาํไปดาํเนินการ 
มตทิี-ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557/2558 จาํนวน 1,270,000 บาท ตามที�คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 53 ราย จาํนวนเสียง 227,333,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที- 8  เรื-องอื-นๆ (ถ้าม)ี 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้า่ในกรณีที�มีผูเ้สนอวาระอื�นๆ ในครั� งนี�ตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซึ� งนับจาํนวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั� งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ� งมา
ประชุมเพื�อรับรองขอใหที้�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัที� 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอเพิ�ม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปนี�  

1. ส่งทางจดหมาย ที� 88/3 หมู่ที� 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2. ส่งทาง E-mail ที� city@wkpgroup.com 
3. โทรศพัทที์�หมายเลข 038-782064-68 
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โดยการเสนอเพิ�มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ต่อคณะกรรมการ เริ�มในวนัที� 5 กนัยายน 2557 และ
สิ�นสุดในวนัที� 22 กนัยายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที�บริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหที้�ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเรื�องพิจารณาในวาระอื�นๆ- 

 
ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ�มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมดงันี�  

ความเห็นที-ประชุม 
� ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ไดแ้สดงความคิดเห็นสืบเนื�องจากวาระที� 4 โดยมีความคิดเห็นเหมือนผูถื้อหุ้น

ท่านอื�นที�ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อวาระดงักล่าวไปแลว้ สาํหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 32.31 ซึ�งมี
ส่วนต่างจากอตัราร้อยละ 40 โดยคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10 ลา้นบาท ถือเป็นจาํนวนเงินที�น้อยเมื�อเทียบกบั
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของงบการเงินรวมที�บริษทัมีอยูป่ระมาณ 600 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัได้
แจ้งว่าต้องการเก็บเงินจํานวนนี� ไว ้สําหรับการลงทุนในบริษัทย่อย จึงมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ
คณะกรรมการบริษทั และซกัถามต่อในเรื�องของบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที�ก่อตั�งขึ�นใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงวา่ เพราะเหตุใดจึงเลือกการลงทุนที�เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีวตัถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจอยา่งไร 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้ชี� แจงในที�ประชุมว่า ประเทศที�
บริษทัเล็งเห็นความสําคญัในการขยายธุรกิจใหม่นั�นอยูที่�ประเทศจีน แต่การดาํเนินการในการจดัตั�งบริษทัและ
ดําเนินงานเป็นไปได้ยากเมื�อเทียบกับฮ่องกงซึ� งสามารถทําได้ง่ายกว่า โดยบริษัทย่อยที�จัดตั� งขึ� นใหม่นี� มี
วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ 
โดย 

(1) นําสินคา้ในหลายอุตสาหกรรมที�ผลิตในประเทศจีน มาจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศภายใตชื้�อและ
เครื�องหมายการคา้ของบริษทั 

(2) ใชเ้ป็นช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ 
� ผูถื้อหุน้ นายรุ่งโรจน์ นภาอมัพร ไดใ้ห้คาํแนะนาํวา่อตัราร้อยละของเงินปันผลจ่ายที�ไดแ้สดงไวใ้นตารางในวาระ

ที� 4 ควรจะใส่เป็นอตัราที�จ่ายจริงไม่ใช่อตัราโดยประมาณ และควรแสดงเป็นอตัราร้อยละที�มีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง 
เพื�อความชดัเจน และในส่วนการจดัทาํเอกสารควรจดัทาํใหถู้กตอ้งไม่ควรเกิดขอ้ผิดพลาด และจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม
ให้สวยงาม นอกจากนั�นไดท้าํการสอบถามเกี�ยวกบัแผนธุรกิจในอนาคตและการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมทั�งได้
แนะนาํใหค้ณะกรรมการบริษทัประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบับริษทั เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีใหก้บั
บริษทั 

• นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงในที�ประชุมวา่ ทางบริษทัไดมี้
การจัดทําแผนธุรกิจ ทั� ง 1 ปี, 3 ปี, และ 5 ปี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึกต่อสาธารณะชนได้
เนื�องจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั และแผนอาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ หากไม่มีขอ้มูลที�ชดัเจนทางบริษทัจะยงัไม่ใหข้่าวเพื�อไม่ใหสื้�อหรือผูถื้อหุน้เขา้ใจผิด สาํหรับการใหข้่าว
ประชาสัมพนัธ์ ทางบริษทัไดใ้ห้ข่าวต่อสื�อที�มาขอสัมภาษณ์ในทุกๆ ไตรมาส โดยการให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนการเผยแพร่ข่าวของสื�อจะขึ�นอยู่กบัสื�อว่าจะ
เผยแพร่ในช่วงเวลาใด สาํหรับการจดัทาํเอกสารทางบริษทัจะรับไปพิจารณาเพื�อการปรับปรุงต่อไป 
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� ผูถื้อหุน้ นายชวาพงษ ์วสุธาพิทกัษ ์ไดส้อบถามถึงเรื�องความคืบหนา้ของธุรกิจการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ของบริษทัยอ่ย 
และการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคต 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงในที�ประชุมวา่สาํหรับธุรกิจ
การให้เช่าคลงัสินคา้ของบริษทันั�นจะดาํเนินงานโดยบริษทัย่อยคือ บริษทั สยาม ไอโซ โปร จาํกดั ซึ� งบริษทัมี
นโยบายในการดาํเนินธุรกิจคือมีลูกคา้ตกลงเช่าคลงัสินคา้ก่อน บริษทัจึงก่อสร้างคลงัสินคา้ให้กับลูกคา้ และ
ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหว่างการหาลูกคา้และยงัไม่มีการลงทุนเพิ�มเติม เนื�องจากในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ธุรกิจนี� มีการ
แข่งขนัที�สูงมาก 

� ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้สดงความคิดเห็นและสอบถาม
ดงันี�  

(1) การที�บริษทัมีนโยบายในการผลิตผลิตภณัฑต์ามคาํสั�งซื�อของลูกคา้นั�นเป็นขอ้ดีของบริษทั แต่ในกรณีที�
มีคาํสั�งซื�อเป็นจาํนวนมากทางบริษทัมีแผนในการผลิตอยา่งไร 

(2) การลงทุนในบริษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. มีรูปแบบการลงทุนอยา่งไร มีการลงทุนร่วมหรือไม่ 
(3) บริษทัมีเป้าหมายของธุรกิจในปีหนา้อยา่งไร 
(4) แนะนาํใหแ้สดงผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระผา่นทาง Projector เพื�อความโปร่งใส 

• นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงในที�ประชุมดงันี�  
(1) ปัจจุบนับริษทัยอ่ยคือบริษทั มาร์ค เวลิดไ์วด์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 50 และบริษทั 

ซิตี�  สตีล โปรดกัส์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 20 ซึ�งยงัคงเพียงพอต่อการผลิตในกรณีที�
มีคาํสั�งซื�อสินคา้เขา้มาเป็นจาํนวนที�มากขึ�น 

(2) สาํหรับการลงทุนในบริษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. นั�น บริษทัไดล้งทุนผ่านทางบริษทั สยาม ไอ
โซ โปร จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษทั สยาม ไอโซ โปร 
จาํกดั ถือหุ้นใน CT UNIVERSAL CO., LTD. ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้
อุตสาหกรรม สินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ� งไดจ้ดัตั�งขึ�นในเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง ปัจจุบันบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดัตั�งเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่ไดมี้การโอนเงินออกไปเพื�อ
ชาํระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย ซึ�งทางบริษทัยงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

(3) เนื�องจากรายไดข้องกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 เป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ และ
ประมาณร้อยละ 5 เป็นรายไดจ้ากการส่งออกไปยงัต่างประเทศ ดงันั�นบริษทัจึงมีการตั�งเป้าหมายโดย
รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัจะขยายตวัสอดรับกบั GDP ของประเทศ 

(4) การแสดงคะแนนเสียงบนจอแสดงผลของ Projector ในปีหนา้บริษทัจะปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
� ผูถื้อหุ้น นายวาชรัตน์ นันทเสน ไดส้อบถามเรื� องคะแนนรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

(CGR) ที�บริษทัได ้3 ดาว วา่บริษทัมีแนวทางที�จะปรับปรุงใหไ้ดม้ากกวา่นี�หรือไม่ 

• นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดชี้� แจงในที�ประชุมวา่เนื�องจากรอบ
ระยะเวลาบญัชีและรอบการทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (CGR) ของทางบริษทัไม่ตรงกบั
รอบระยะเวลาบญัชีปกติ ทาํใหมี้การใชเ้กณฑป์ระเมินใหม่ไปประเมินรายงานของบริษทัในรอบบญัชีก่อนซึ�งยงัมี
ขอ้มูลไม่ครบถว้นตามเกณฑป์ระเมินใหม่ จึงส่งผลให้ผลคะแนนของบริษทัไดเ้พียง 3 ดาว แต่ในครั� งถดัไปทาง



 

       หนา้ 9 จาก 9 
 

บริษทั คาดวา่จะมีผลคะแนนที�ดีขึ�น เพราะทางบริษทัไดมี้การปรับปรุงรายงานการกาํกบัดูแจกิจการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์หม่ที�สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แนะนาํแลว้ 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
                           
       นายวบูิลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั  (ประธานที�ประชุม) 
 
 
      ลงชื�อ        รับรองรายงานการประชุม 
               
     ( นายวบูิลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั )      


