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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษัท  ซิตี ้สตลี  จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่30 พฤศจกิายน 2560 เวลา 15:00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั

ชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 6 ท่าน และมี

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 

2) คุณภณิดา กิจวรรณ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) คุณพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 

คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 35 

ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้223,720,085 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 9 

ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้40,727,440 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจาํนวน 26 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้182,992,645 หุน้ ซ่ึง

ตามกฎหมายมาตรา 103 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่

น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงในการออก

เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน

ได ้ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะ และ

สาํหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะนาํ

คะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
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3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ

ท่ีนาํมาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง

ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย

ผูด้าํเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ

งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํการเก็บบตัรลงคะแนน สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลง

มติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจาํนวนราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละทศนิยม

สองตาํแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุม

พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน

ทุกใบเพ่ือความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถทาํการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผู ้

ถือหุน้ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 

7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  

7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย

ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาทาํการนบัคะแนนเสียงเพ่ีอ

ความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2559 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 13 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และหากผูถื้อหุ้นท่าน

ใด  มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560  

ผูด้าํเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและคาํอธิบายและ

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2560  ซ่ึงโดย
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สรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 389.20 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2558/2559 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากับ 525.77 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 136.57 ลา้นบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98 โดยการ

ปรับตวัลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัจากความตอ้งการสินคา้ทุนและผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัปรับตวัลดลงอยา่งมาก 

มีผลมาจากหลายปีท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยงัไม่ขยายตวั ไม่มีการลงทุนเพ่ิม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัอยา่งอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และช้ินส่วน มี

การลดกาํลงัการผลิตและลดอตัราการจา้งงาน รวมทั้งยา้ยฐานการผลิตไปยงัต่างประเทศ  ซ่ึงการปรับตวัลดลงของ

รายไดก็้ไดส่้งผลให้กาํไรสุทธิสําหรับปี 2559/2560 มีการปรับตวัลดลงตามไปดว้ย โดยปรับตวัลดลง 11.01 ลา้นบาท 

หรือเท่ากบัร้อยละ 16.25 จาก 67.79 ลา้นบาท ในปี 2558/2559 เหลือ 56.78 ลา้นบาทในปี 2559/2560 สาํหรับฐานะทาง

การเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 1.68  และส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.92 ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินสด, เงินลงทุนและกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด ส่วนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัลดลง

ประมาณ 2.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.31 ซ่ึงเป็นผลมาจากเจ้าหน้ีการคา้, เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ และหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนลดลง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพ่ิมเติมไดจ้ากรายงาน

ประจาํปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นว่า

ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2559/2560  

สาํหรับการดาํเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วน

ตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผ่านมาบริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้

อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ สาํหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) นั้น ทางบริษทัยงัอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาขอ้มูลของโครงการ 

วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็

เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559/2560 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจาํปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการไดพิ้จารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย งบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้

แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2560 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หากผูถื้อหุ้นท่านใด

มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
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วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559/2560 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 

2559/2560 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,000,000 บาท ตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้าํหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละ

สาํรองตามกฎหมาย บริษทัฯ ไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 ธนัวาคม 2560 จึงเห็นควรให้กาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัพธุท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล คาํนวณมาจากกาํไรสุทธิของ

งบการเงินรวม ซ่ึงในปี 2559/2560 เท่ากบั 56,778,782 บาท โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเท่ากบัร้อยละ 36.99 ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผลผูไ้ด้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากกาํไรของ

กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559/2560 ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559/2560 ในอตัรา

หุน้ละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี

จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  

2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก

วาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ี

ออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 

2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายอนุตร ตนัตราภรณ์ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในคร้ังน้ีทาง

บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงได้

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 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 

mailto:city@wkpgroup.com
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3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน

วนัท่ี 1 กนัยายน 2560  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด 

ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้าํเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิด

โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ นางสาวจุริรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงกรรมการอิสระ

วา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปีใช่หรือไม่ 

• นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อ

อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 

 ผูถื้อหุน้จาํนวน 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย จาํนวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ผูถื้อหุน้จาํนวน 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย จาํนวน 223,719,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

• ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

• ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2560/2561 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั

ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจย ังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะกําหนดผลตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2560/2561 ใหเ้ท่ากบัปี 2559/2560 ดงัน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั

แลว้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2560/2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560/2561 

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้

กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก

ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ประจาํปี 2560/2561 ดงัน้ี 

1)  นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ   

2)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  

3)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 

4)  นางสาวสุสลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 หรือ 

5)  นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891  

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ และมีการกาํหนดค่าตอบแทนรวมจาํนวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2559/2560 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560/2561 จาํนวน 1,335,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จาํนวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้

ถือหุ้นซ่ึงนับจาํนวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา

ประชุมเพ่ือรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัให้ผูถื้อ

หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 

ตุลาคม 2560 มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 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, 038-214376 และ 038-214378 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 และ

ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุ้น

ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

-ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

mailto:city@wkpgroup.com
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ปิดประชุมเวลา  15:45 น. 

                           

            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 

 

 

      ลงช่ือ รับรองรายงานการประชุม 

                   (นายอนุตร ตนัตราภรณ์)      


