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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 

6 ท่าน และมีกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้
ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณภณิดา กิจวรรณ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วม

ประชุมทั้งส้ิน 35 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้223,720,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.57 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 40,727,440 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ
จ านวน 26 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 182,992,645 หุ้น ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้่าในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ย
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กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ และมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 
ซ่ึงในการออกเสียงของผูถื้อหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือทั้ งหมด โดยไม่
สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได ้ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กบัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ และส าหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ี
ไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะน าคะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ี
ประชุมในแต่ละวาระ 

3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัวาระท่ีน ามาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้
ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท าการเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะ
ประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยมสองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้
ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอก
ฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการ
แกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผูถื้อหุน้ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน

พร้อมกนัทั้งหมด 
8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี

ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
มาท าการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 
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ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2559 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 13 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 และ
หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559/2560  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและ
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2560  ซ่ึงโดยสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ในปี 2559/2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม
เท่ากบั 389.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558/2559 ซ่ึงมีรายได้รวมเท่ากบั 525.77 ล้านบาท เป็นจ านวน 
136.57 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.98 โดยการปรับตวัลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักจากความ
ตอ้งการสินคา้ทุนและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัปรับตวัลดลงอย่างมาก มีผลมาจากหลายปีท่ีผ่านมา
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยยงัไม่ขยายตัว ไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัอยา่งอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
ช้ินส่วน มีการลดก าลงัการผลิตและลดอตัราการจา้งงาน รวมทั้งยา้ยฐานการผลิตไปยงัต่างประเทศ  ซ่ึง
การปรับตวัลดลงของรายไดก้็ไดส่้งผลให้ก าไรสุทธิส าหรับปี 2559/2560 มีการปรับตวัลดลงตามไปดว้ย 
โดยปรับตวัลดลง 11.01 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 16.25 จาก 67.79 ลา้นบาท ในปี 2558/2559 เหลือ 
56.78 ล้านบาทในปี 2559/2560 ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 1.68 และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.92 ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินสด, เงิน
ลงทุนและก าไรสะสมท่ีเพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด ส่วนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัลดลงประมาณ 2.87 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 20.31 ซ่ึงเป็นผลมาจากเจ้าหน้ีการคา้, เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
ลดลง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพิ่มเติมไดจ้ากรายงาน
ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ 
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กรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ประจ าปี 2559/2560  
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัได้เขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผ่านมา
บริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดมาโดย
ตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารให้พนกังานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นั้น ทางบริษทัยงั
อยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาขอ้มูลของโครงการ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย
หรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559/2560 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสด ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อม
กนัน้ีแล้ว โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด ผูส้อบบญัชีของบริษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หากผู้
ถือหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้อนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2560 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559/2560 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
21,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้  าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไร
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สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย บริษทัฯ ได้ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 28 ธนัวาคม 2560 จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ใน
วนัพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงในปี 
2559/2560 เท่ากบั 56,778,782 บาท โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเท่ากบัร้อยละ 36.99 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
บริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผลผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากก าไรของ
กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559/2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559/2560 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัได้ก าหนดไวว้่าในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นทุกปีจะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ี
มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายอนุตร ตนัตราภรณ์ ผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบ
ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 
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มีสิทธิเสนอช่ือผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ 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 

โดยการเสนอช่ือผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มี
ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้
ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึง

กรรมการอิสระวา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปีใช่หรือไม่ 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ไดด้ ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเน่ืองถึง 10 ปี 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
1) นายเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กุล   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จ านวน 223,719,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560/2561 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมี
การปรับตวัลดลง ประกอบกบัเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตวั บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2560/2561 ใหเ้ท่ากบัปี 2559/2560 ดงัน้ี 

mailto:city@wkpgroup.com
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 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนเป็น
เงินเดือนและโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560/2561 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560/2561 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 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 อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891  

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่, และผูเ้ก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเท่ากบั
ค่าตอบแทนในปี 2559/2560 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560/2561 จ านวน 1,335,000 บาท ตามท่ีคณะ 
กรรมการเสนอ 
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ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 223,720,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ใน
คร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุ้นซ่ึงนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดคือ 
100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษัทได้
ประกาศลงในเวบ็ไซต์ของทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 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 

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 
กนัยายน 2560 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผา่นช่องทาง
ท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 
-ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม- 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15:45 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ      -นายอนุตร ตันตราภรณ์- รับรองรายงานการประชุม 
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