รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.
สถานทีป่ ระชุ ม ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น
6 ท่าน และมีกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 5 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้า
ร่ วมประชุม มีดงั นี้
1) คุณบุญทิพย์ ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
2) คุณภณิ ดา
กิจวรรณ
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1) คุณพจน์
2) คุณสุ ธีรา

อัศวสันติชยั
พันธุ์อุดมศักดิ์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เจ้าหน้าที่บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มประชุ มเวลา 15:00 น.
คุณอนุตร

ตันตราภรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1. การประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุมทั้งสิ้ น 35 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 223,720,085 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุ ม ด้วยตนเองจานวน 9 ราย นับ จานวนหุ ้นได้ 40,727,440 หุ ้น และโดยการรั บมอบฉันทะ
จานวน 26 ราย นับ จานวนหุ ้นได้ 182,992,645 หุ ้น ซึ่ งตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไว้ว่าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ย
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ และมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ
ซึ่ งในการออกเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น 1 ท่ านนั้น จะต้องออกเสี ย งเท่ ากับ จานวนหุ ้ น ที่ ถื อทั้งหมด โดยไม่
สามารถแบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่ วนได้ สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ จะมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และสาหรับการมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่
ได้มีการลงคะแนนและส่ งเอกสารให้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงมารวมกับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุมในแต่ละวาระ
การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุ มที่ได้กาหนดไว้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับวาระที่นามาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าเนิ นการประชุ มกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็น
ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง โดยผูด้ าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ี่
ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่ไม่ยกมือ ที่ประชุ มถื อว่าลงมติเห็ นด้วย ซึ่ งหลังจากที่นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะ
ประกาศจานวนราย จานวนเสี ยง และจานวนร้ อยละทศนิ ยมสองตาแหน่ งของผูท้ ี่ล งคะแนนเสี ยงให้
ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผไู ้ ม่เห็ นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอก
ฉันท์
การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่นสามารถทาการ
แก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผูถ้ ือหุน้ ได้
การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่ งแทนกันไม่ได้ ต้องส่ งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน
พร้อมกันทั้งหมด
ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุ ม โดยได้รับความอนุ เคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
มาทาการนับคะแนนเสี ยงเพี่อความโปร่ งใส
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ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมจานวน 13 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
ท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และ
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่าบริ ษ ทั ได้ส รุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั และ
คาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้ในรายงาน
ประจาปี 2560 ซึ่ งโดยสรุ ปผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2559/2560 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม
เท่ากับ 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซึ่ งมี รายได้รวมเท่ ากับ 525.77 ล้านบาท เป็ นจานวน
136.57 ล้านบาท หรื อเท่ ากับ ร้ อยละ 25.98 โดยการปรั บตัว ลดลงของรายได้มี ส าเหตุ หลัก จากความ
ต้องการสิ นค้าทุ นและผลิ ตภัณฑ์ ของกลุ่ มบริ ษ ทั ปรั บ ตัวลดลงอย่างมาก มี ผลมาจากหลายปี ที่ ผ่านมา
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของประเทศไทยยัง ไม่ ข ยายตัว ไม่ มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และส่ วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และ
ชิ้นส่ วน มีการลดกาลังการผลิ ตและลดอัตราการจ้างงาน รวมทั้งย้ายฐานการผลิ ตไปยังต่างประเทศ ซึ่ ง
การปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559/2560 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
โดยปรับตัวลดลง 11.01 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 16.25 จาก 67.79 ล้านบาท ในปี 2558/2559 เหลือ
56.78 ล้านบาทในปี 2559/2560 ส าหรับฐานะทางการเงิ น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี
สิ นทรัพ ย์เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 1.68 และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 1.92 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเงิ นสด, เงิ น
ลงทุนและกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ส่ วนหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ลดลงประมาณ 2.87 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 20.31 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ การค้า, เงิ นรับ ล่ วงหน้าค่าสิ นค้า และหนี้ สินหมุ นเวียนอื่ น
ลดลง ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นสามารถอ่านคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่ งได้จ ัด ส่ ง ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นแล้ว รายงานดัง กล่ า วได้ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะ
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กรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ประจาปี 2559/2560
สาหรั บการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่นนั้น บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุ จริ ตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่ งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และในปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ก็ได้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดมาโดย
ตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่ อสารให้พนักงานและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สาหรับการสมัครเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นั้น ทางบริ ษทั ยัง
อยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาข้อมูลของโครงการ
วาระนี้ เป็ นวาระที่ แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัย
หรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559/2560
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการได้พิ จารณางบการเงิ น และงบการเงิ น รวมประจาปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุน้ และงบกระแสเงินสด ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2560 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านพร้อม
กัน นี้ แล้ว โดยบริ ษ ทั สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จากัด ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากผู้
ถือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้อนุ มตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม
2560
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559/2560
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2559/2560 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.07 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น
21,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ที่ได้กาหนดไว้ไม่เกิ นร้อยละ 40 ของกาไร
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สุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 จึงเห็นควรให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ใน
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผล คานวณมาจากกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม ซึ่ งในปี
2559/2560 เท่ากับ 56,778,782 บาท โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 36.99 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงินปั นผลผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นการจ่ายจากกาไรของ
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัด สรรก าไรสุ ท ธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้วมี ม ติ ใ ห้ รั บ รองและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรก าไรและการจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจ าปี
2559/2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่าตามข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ได้ก าหนดไว้ว่าในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี นี้
มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งต่ออี กวาระ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้น จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยนายอนุ ตร ตันตราภรณ์ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็ นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบ
ว่าในครั้ งนี้ ท างบริ ษ ทั ได้ป ระกาศลงในเว็บ ไซต์ข องทางบริ ษ ทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ซึ่ งได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวันที่ 11 ตุลาคม 2560
หน้า 5 จาก 8
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มี สิ ทธิ เสนอชื่ อ ผู้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378
โดยการเสนอชื่ อ ผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ เริ่ มต้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มี
ท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ในวาระที่ 5 นี้ ผดู ้ าเนิ นการประชุ มขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อ
ซักถามก็เปิ ดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ ้น นางสาวจุริรัตน์ ชื่ นสุ วรรณ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึง
กรรมการอิสระว่าคุณอนุตร ตันตราภรณ์ เป็ นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี ใช่หรื อไม่
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าคุณอนุ ตร ตันตราภรณ์ได้ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต่อเนื่องถึง 10 ปี
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 2 ท่าน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จานวน 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอ
ู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จานวน 223,719,985 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
 ไม่เห็นด้วย จานวน 100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
 ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบต
ั รเสี ย
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560/2561
ผูด้ าเนินการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าเนื่ องจากในปี ที่ผ่านมา ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มี
การปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิ จยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริ ษทั ฯ จึงเห็ นสมควรที่จะกาหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560/2561 ให้เท่ากับปี 2559/2560 ดังนี้
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 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการบริ ษทั

ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษ ัท ที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารด้วยจะไม่ ไ ด้รับ ค่ าเบี้ ย ประชุ ม เนื่ องจากได้รับ ผลตอบแทนเป็ น
เงินเดื อนและโบนัสแล้ว และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ ม
แสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้วมี ม ติ ให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ประจาปี 2560/2561 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
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พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2560/2561
ผูด้ าเนิ นการประชุ มได้แจ้งให้ ที่ประชุ มทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ได้กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับ ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั ทุ กปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ ง
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560/2561 ดังนี้
1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรื อ
2) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
3) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ
4) นางสาวสุ สลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรื อ
5) นายพจน์
อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯ, บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ , และผูเ้ กี่ ยวข้องกับ บุ ค คลดังกล่ าว แต่อย่างใด จึ งมี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และมีการกาหนดค่าตอบแทนรวมจานวน 1,335,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนในปี 2559/2560
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี ข องบริ ษ ัท และก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี 2560/2561 จานวน 1,335,000 บาท ตามที่ ค ณะ
กรรมการเสนอ
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ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 223,720,085 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
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เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดไว้วา่ ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอวาระอื่นๆ ใน
ครั้งนี้ ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งนับจานวนหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ
100,000,000 หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม เพื่ อรั บ รองขอให้ที่ ป ระชุ มพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ ได้ และทางบริ ษ ัท ได้
ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
ซึ่ งได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378
โดยการเสนอเพิ่ ม วาระในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ต่ อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 1
กันยายน 2560 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอผ่านช่องทาง
ที่บริ ษทั กาหนด และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
-ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องพิจารณาในวาระอื่นๆ-ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติมหรื อมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม-

ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 15:45 น.
นายอนุตร ตันตราภรณ์

ลงชื่อ -นายอนุตร ตันตราภรณ์ -

(ประธานที่ประชุม)

รับรองรายงานการประชุม
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