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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่30 พฤศจกิายน 2561 เวลา 15:00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 6 ท่าน และมี

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1) คุณเจริญพงษ ์  องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7) คุณก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

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

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 35 

ราย นบัจ านวนหุ้นได ้222,766,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 
10 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้40,590,340 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 25 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้182,175,845 หุ้น 
ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได ้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะ และ
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ส าหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะน า
คะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ท่ีน ามาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผู ้ด าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลง
มติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยม
สองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุม
พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ 

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถท าการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผู ้
ถือหุน้ได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาท าการสังเกตุการณ์และ
ตรวจสอบคะแนนเสียงเพ่ีอความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2560 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 8 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และหากผูถื้อหุ้นท่าน
ใด  มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 1,000 หุ้น ท าให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 36 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้222,767,185 หุน้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุริรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่ามีการแสดง

รายละเอียดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นทางโปรเจ็คเตอร์หรือไม่ และขอใหท้างเจา้หนา้ท่ีจดขอ้มูลในการเขา้
ร่วมประชุมคร้ังน้ีให ้
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 นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ท่ีผ่านมาบริษทัจะมี
การจดัเตรียมโปรเจ็คเตอร์เพ่ือน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับริษทัเท่านั้น แต่ในการประชุมคร้ังน้ีทางบริษทัไม่ไดมี้
การจดัเตรียมมาดว้ย อยา่งไรก็ดีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีจดขอ้มูลใหก้บัทางผูถื้อหุน้ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 36 ราย จ านวนเสียง 222,767,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560/2561  
ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงโดยสรุป 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ในปี 2560/2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้รวมเท่ากับ 395.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2559/2560 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากบั 389.20 ลา้นบาท เป็นจ านวน 6.61 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 1.70 โดยการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดน้ั้นมีผลมาจาก ค าสั่งซ้ือของลูกคา้มีการปรับตวัดีข้ึน จากการท่ีกลุ่มบริษทัได้ปรับลดสัดส่วนอตัราก าไร
ขั้นต้นลง ซ่ึงก็ท าให้กลุ่มบริษัทสามารถขายสินคา้ได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มูลค่าการขายไม่ได้เพ่ิมข้ึนมากนัก 
นอกจากนั้น การท่ีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนก็ส่งผลให้ตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนด้วย จึงส่งผลท าให้ก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2560/2561 มีการปรับตวัลดลง โดยปรับตวัลดลง 26.66 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 46.96 จาก 56.78 ลา้น
บาท ในปี 2559/2560 เหลือ 30.12 ลา้นบาทในปี 2560/2561 ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่ม
บริษทัมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.55 และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.37 ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินสด, เงินลงทุนและ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนประมาณ 15.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 141.21 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
เจา้หน้ีการคา้และเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) เพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทั ประจ าปี 2560/2561  
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วน
ตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผ่านมาบริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) นั้น ทางบริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารและจดัท าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็
เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายเผา่สิงห์ เน่ืองจ านงค ์สอบถามวา่ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ใหญ่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่ เน่ืองจาก

บริษทัน้ีเป็นของกลุ่มครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชยั หากผูถื้อหุ้นใหญ่ไม่เขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี อาจจะตอ้งมีการ
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อภิปรายเหตุผลใหท่้านไดรั้บทราบ และเสนอใหมี้การแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปีให้เห็นเป็นภาพ
ท่ีชดัเจน 

 นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั ผูถื้อหุน้ใหญ่ ยกมือแสดงตวั และท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมา คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
และจะน าไปปฎิบติัตาม 

 ผูถื้อหุน้ นางสาวจุริรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามเก่ียวกบัตน้ทุนขาย
และค่าบริการ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ เกิดจากสาเหตุใด 

 นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน
ในปีน้ีเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่วา่จะเป็นการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงบางส่วนท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นสภาพการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงและสภาวะตลาดท่ีมีการแก่งแยง่กนัพอสมควร และลูกคา้
ส่วนใหญ่ตอ้งการการส่งมอบท่ีเร็วข้ึน ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน การท่ีบริษทัจะส่งมอบสินคา้ไดเ้ร็ว บริษทั
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงท าให้บริษทัตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน
ทั้งในส่วนของการเพ่ิมข้ึนของค่าล่วงเวลาและการเร่งรัดการเรียกรับวตัถุดิบจากผูข้ายเขา้มาให้เร็วกวา่ปกติ จึงท า
ใหต้น้ทุนขายของบริษทัปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

 ผูถื้อหุ้น นายเผ่าสิงห์ เน่ืองจ านงค ์สอบถามเก่ียวกบัยอดขายจากต่างประเทศ และแนวโนม้ยอดขายส่วนน้ีวา่จะ
เติบโตข้ึนหรือไม่ และโครงการ EEC จะมีแนวโนม้หรือมีโอกาสในการเพ่ิมยอดขายของบริษทัหรือไม่ 

 นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ยอดขายจาก
ต่างประเทศในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ีอยู่ต่างประเทศมากข้ึน โดยลูกคา้ไดเ้ห็น
ผลิตภณัฑข์องบริษทัและมีความเช่ือมัน่ในตวับริษทัวา่จะสามารถส่งมอบสินคา้ท่ีดีได ้ลูกคา้ต่างประเทศไม่วา่จะ
เป็นในทวีปออสเตรเลียก็ดี โซนเอเชียก็ดี เช่น มาเลเซียหรือเวียดนาม บริษทัไดมี้การขยายตลาดไปยงัประเทศ
เหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน และประกอบกบักลุ่มลูกคา้ในประเทศของบริษทัมีการขยายตวัไปลงทุนในต่างประเทศและไดมี้
การสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปยงัประเทศเหล่านั้น ท าให้บริษทัสามารถขยายตลาดไดก้วา้งขวางมากยิ่งข้ึน 
ส่วนแนวโนม้ยอดขายส าหรับตลาดต่างประเทศจะดีข้ึนหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ถา้หากเศรษฐกิจ
มีการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน ยอดขายของบริษทัก็น่าจะมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนตามการเจริญเติบโต ส าหรับในส่วน
ของโครงการ EEC นั้น บริษทัก็มีความหวงัว่าโครงการต่างๆ จะท าให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีข้ึน ซ่ึงก็
อาจจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถเติบโตตามไปดว้ยเช่นกนั 

 ผูถื้อหุน้ นายอดิศร คุรุศาสตรา สอบถามเก่ียวกบัการจดทะเบียนท่ีฮ่องกง และปิดไป แลว้ไปจดทะเบียนท่ีเกาะ ซ่ึง
มีประชากรประมาณ 50,000 – 80,000 คน และเป็นเกาะท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว อยากทราบวา่ บริษทัเห็นโอกาส
อะไรในเกาะน้ี และอตัราแลกเปล่ียนเป็น USD หรือไม่ ส่วนต่างของ USD ท่ีมีการปรับตวัลง ไดบ้นัทึกเป็น
ขาดทุนในงบการเงินแลว้หรือไม่ 

 นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ การท่ีบริษทัไป
ลงทุนท่ีสาธารณรัฐเซเชลลน์ั้น ถึงแมจ้ะมีประชากรนอ้ย และไม่ไดมี้โครงสร้างอะไรท่ีจะสามารถขยายตวัไดอ้ยา่ง
มากมาย แต่ท่ีบริษทัเลือกลงทุนในประเทศน้ี เพราะบริษทัเห็นวา่สามารถขยายตลาดไปในโซนยโุรปไดดี้ และ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่อนขา้งมาก เม่ือเทียบกบัท่ีไดเ้คยจดทะเบียนท่ีฮ่องกง นอกจากนั้นในปัจจุบนัตลาด
ทางเอเชียหรือทางจีน มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง หากจะส่งสินคา้ไปขายท่ีจีนก็อาจจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก 
ส าหรับตลาดในทวีปยโุรป บริษทัสามารถส่งสินคา้ผ่านทาง CT UNIVERSAL CO., LTD. เพื่อกระจายสินคา้ไป
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ในยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ละน่าจะเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับบริษทัดว้ย อยา่งไรก็ดีปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ได้
เร่ิมด าเนินงาน หากมีการเร่ิมด าเนินงานทางบริษทัจะช้ีแจงกับผูถื้อหุ้นให้ทราบในภายหลงั ในส่วนของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการจดทะเบียนเป็นสกลุเงิน USD และบริษทัไดท้ าการบนัทึกบญัชีผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
ในงบการเงินเรียบร้อยแลว้ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตห้วัขอ้ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” 

 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเก่ียวกบัแนวทางการบริหารตน้ทุนขายในอนาคต แนวทางการแกไ้ข ว่ามี
วธิิการอยา่งไร และพบเห็นวา่คณะกรรมการบางท่านมีการเปล่ียนแปลงไป ท่านสร้างความน่าเช่ือใจให้กบัลูกคา้
ของท่านอยา่งไร 

 นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ ทางบริษทัมีการ
บริหารและปรับเปล่ียนตน้ทุนขายอยูต่ลอดเวลา และกลยทุธ์ในการบริหารและลดตน้ทุนนั้นก็ถือเป็นความลบัทาง
ธุรกิจอยา่งหน่ึงของบริษทั ซ่ึงก็ไม่สมควรท่ีจะน ามาเปิดเผย แต่อยากให้ท่านผูถื้อหุ้นมัน่ใจวา่ ทางบริษทัมีความ
พยายามและมีความตั้งใจอย่างเต็มท่ี ท่ีจะท าให้บริษัทมีก าไรมากท่ีสุด ในส่วนของคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
เปล่ียนแปลงไปนั้น ขอช้ีแจงวา่คณะกรรมการทุกท่านมีประสบการณ์และท างานอยูก่บับริษทัมาเป็นเวลานาน โดย
แต่ละท่านไดร่้วมงานกนัมาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กรรมทุกท่านก็มีส่วนในการรักษากลุ่ม
ลูกคา้ของบริษทัมาโดยตลอด และตั้งแต่วนัแรกจนถึงปัจจุบนักลุ่มลูกคา้ของบริษทัไม่ไดป้รับตวัลดลงเลยและยงั
เพ่ิมข้ึนดว้ย เพียงแต่วา่ยอดขายท่ีชะลอตวัลงหรือรายไดท่ี้ลดลงนั้น สืบเน่ืองมาจาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศชะลอตวัอย่างเห็นไดช้ดั ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมีเงินทุนและจะลงทุนเพ่ิมเติม ก็มีการ
ชะลอการลงทุนเพื่อรอให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและมาตรการต่างๆ ของรัฐท่ีออกมา มีความชดัเจนมากข้ึน 
ทางบริษทัเห็นวา่ ถา้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน บริษทัก็น่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่น้ี และอยากให้ผูถื้อหุ้น
มัน่ใจวา่คณะกรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านจะดูแลบริษทัอยา่งดีท่ีสุด 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560/2561 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 หากผูถื้อหุ้นท่านใด
มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 2 ราย ถือหุน้จ านวน 172,001 หุ้น ท าให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 38 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้222,939,186 หุน้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายเผา่สิงห์ เน่ืองจ านงค ์สอบถามเก่ียวกบัเงินสดท่ีเก็บไวค้่อนขา้งสูง ดูจากงบแสดงฐานะการเงิน เงินสด

ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร ซ่ึงในภาวะน้ีดอกเบ้ียท่ีได้ค่อนขา้งต ่า และบางบญัชีอาจไม่มีอตัราดอกเบ้ียเลย 
เพราะฉะนั้น เงินสดจ านวนน้ี ทางบริษทัมีแนวความคิดท่ีจะบริหารจดัการอยา่งไร เพ่ือใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ เงินสดท่ีบริษทัมีอยู่
ในมือ ในภาวะเช่นน้ี ทางบริษทัคิดวา่น่าจะเป็นโอกาสอนัดี ถา้ในอนาคตแนวโนม้เศรษฐกิจเกิดการถดถอย ก็จะ
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เป็นโอกาสให้บริษทัท่ีจะไดล้งทุนในตน้ทุนท่ีถูก หรือหากไม่ไดมี้การลงทุนบริษทัก็จะยงัมีฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คงและแขง็แรงเพียงพอท่ีจะยนืหยดัอยูใ่นธุรกิจได ้นอกจากนั้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบน้ี กลุ่มลูกคา้ต่างๆ ของ
บริษทัมกัจะมีการร้องขอให้ยืดระยะเวลาการจ่ายช าระเงินให้นานข้ึน ซึงก็จะท าใหบ้ริษทัจะตอ้งมีการส ารองเงิน
สดใหม้ากข้ึนเพ่ือรักษาสภาพคล่อง ปัจจุบนัลูกคา้หลายรายก็ไดมี้การปรับระยะเวลาจ่ายช าระให้นานข้ึนแลว้ จาก
ท่ีระยะเวลา 30-90 วนั ก็ไดมี้การปรับเพ่ิมข้ึนไปเป็น 60-120 วนั จึงท าให้บริษทัตอ้งส ารองเงินสดไวเ้ป็นทุน
หมุนเวยีน และการท่ีบริษทัมีเงินสดอยูใ่นมือนั้น บริษทัสามารถซ้ือสินคา้เป็นเงินสดซ่ึงจะท าให้ไดส่้วนลดเงินสด
มากข้ึน ซ่ึงก็นบัเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการบริหารตน้ทุนและท าก าไรไดเ้พ่ิมข้ึน ดงันั้นเงินสดในมือจึงมีความส าคญั
มาก บริษทัจะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงโดยใชเ้งินทุนของบริษทัเอง ไม่มีความจ าเป็นตอ้งไปกูย้มืเงินจากแหล่งอ่ืนเพื่อท่ีจะ
น ามาลงทุน การท่ีบริษทัมีเงินสดอยูใ่นมือค่อนขา้งมาก บริษทัมีการพิจารณาและหาโอกาสอยูเ่สมอวา่จะน าเงินสด
ไปลงทุนอะไร ซ่ึงเม่ือบริษทัเล็งเห็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและปลอดภยั บริษทัก็ยินดีและยืนยนัว่าจะเขา้ไปลงทุน
ในทนัที แต่ถา้หากยงัไม่เจอการลงทุนท่ีปลอดภยัและคุม้ค่า บริษทัก็ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเส่ียงเขา้ไปลงทุน
และยงัคงจะรักษาเงินสดไวเ้พ่ือความมัน่คงของบริษทั 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 36 ราย จ านวนเสียง 221,402,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง จ านวน 2 ราย จ านวน 1,536,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 
และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560/2561 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 
2560/2561 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้ าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย บริษทัฯ ได้
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 27 ธนัวาคม 2561 จึงเห็นควรให้ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผล ในวนัพฤหัสบดีท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล ค านวณมาจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงในปี 
2560/2561 เท่ากบั 30,121,951 บาท โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเท่ากบัร้อยละ 39.84 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายบริษทัฯ ในการ
จ่ายเงินปันผลผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี เน่ืองจากเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560/2561 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย ถือหุน้จ านวน 168,900 หุ้น ท าให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 39 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้223,108,086 หุน้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560/2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.04 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 37 ราย จ านวนเสียง 221,571,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 
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งดออกเสียง จ านวน 2 ราย จ านวน 1,536,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 
และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางสาวฉตัรสุมาลย ์  ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายภทัรธร      ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีก
วาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางสาวฉตัรสุมาลย ์  ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายภทัรธร      ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายภทัรธร ทศันสุวรรณ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงได้
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 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 
3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-214530-32, 038-214376 และ 038-214378 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 กนัยายน 2561  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อ
อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางสาวฉตัรสุมาลย ์  ถนอมจิตต ์  กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 39 ราย จ านวนเสียง 223,108,086 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 38 ราย จ านวน 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย  
 ผูง้ดออกเสียง 1 ราย จ านวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 
 ไม่มีบตัรเสีย 

mailto:city@wkpgroup.com
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2) นายภทัรธร      ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 39 ราย จ านวนเสียง 223,108,086  เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 37 ราย จ านวน 222,935,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 
 ไม่เห็นดว้ย 2 ราย จ านวน 172,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 
 ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561/2562 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจย ังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2561/2562 ใหเ้ท่ากบัปี 2560/2561 ดงัน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั
แลว้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2561/2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 38 ราย จ านวนเสียง 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง จ านวน 1 ราย จ านวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 
และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561/2562 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2561/2562 ดงัน้ี 

1)  นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ   
2)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ  
3)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ 
4)  นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,292,000 บาท ซ่ึงลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2560/2561 เป็น
จ านวน 43,000 บาท เน่ืองจากไม่มีค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไข BOI 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561/2562 จ านวน 1,292,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 38 ราย จ านวนเสียง 222,936,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง จ านวน 1 ราย จ านวน 172,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 
และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงนับจ านวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพื่อรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัให้ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2561 มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 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 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ นายเผา่สิงห์ เน่ืองจ านงค ์สอบถามวา่แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในปีหนา้เป็นอยา่งไร 
   นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ การเจริญเติบโตใน

อนาคตของบริษทัจะข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นส าคญั หากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการ
เติบโต การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัก็เช่ือว่าจะสามารถเติบโตไดต้ามภาวะการ
เติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ถา้การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศหรือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนยงัคงทรงตวัหรือ
ยงัไม่มีความชัดเจน ก็ยากท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มบริษทัจะเติบโตได้ในระดับใด ในขณะเดียวกันหาก
เศรษฐกิจของประเทศหดตวัลง ทางบริษทัก็อาจจะไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมท่ีหดตวัลงดว้ย ดงันั้น 
อนาคตของทางบริษทัจะเป็นอยา่งไรนั้นก็จะข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจในปีหนา้ของประเทศเป็นหลกั 

   ผูถื้อหุน้ นายอดิศร คุรุศาสตรา สอบถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัสายพานล าเลียง วา่ทางบริษทัไดมี้การไปให้
ค  าปรึกษากบับริษทัท่ีท าเก่ียวกบัโลจิสติคส์ เช่น ไปรษณีย ์หรือ KERRY หรือไม่ หรือมีการให้ค  าปรึกษากบัธุรกิจ
เก่ียวกบั E-Commerce ท่ีเก่ียวกบัการกระจายสินคา้หรือไม่ และโครงการ EEC ท่ีจะมีการลงทุนของบริษทัโบอ้ิง ท่ี

mailto:city@wkpgroup.com
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ท าเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองบิน ซ่ึงจะเป็นการใชช้ั้นวางเหล็ก ทางบริษทัสามารถจดัท าผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีได้
หรือไม่ และบริษทัถือวา่เป็นผูน้ าของธุรกิจน้ีในประเทศไทยหรือไม่ 

   นายเจริญพงษ ์องคว์งศ์สกุล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่กลุ่มบริษทัดงักล่าว
ไดเ้ป็นลูกคา้ของทางบริษทัอยูแ่ลว้ และไดมี้การน าเสนอผลิตภณัฑต์่างๆ ของบริษทัเรียบร้อยแลว้ ในส่วนของชั้น
วางเหล็กท่ีผูถื้อหุ้นสอบถาม ทางบริษทัไม่แน่ใจว่าสินคา้นั้นใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัผลิตหรือไม่ แต่ถา้เป็นชั้นวาง
เหลก็โดยทัว่ไป ทางบริษทัไดมี้การผลิตและจ าหน่ายอยูแ่ลว้ ถา้ผูถื้อหุน้มีลูกคา้ท่ีจะแนะน าใหบ้ริษทัก็ขอเรียนเชิญ 
และส าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์จดัเก็บและล าเลียง บริษทัก็ถือว่าเป็นผูน้ าในธุรกิจประเภทน้ีในประเทศ
ไทย 

    ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเก่ียบกบัเงินสดท่ีทางบริษทัไดมี้การชะลอการลงทุนมาหลายปีแลว้ และ
เน่ืองจากในปีหนา้มีเลือกตั้ง บริษทัมีแผนท่ีจะลงทุนเพื่อเพ่ิมการเติบโตอยา่งไร และทางบริษทัมีผลิตภณัฑอ์ะไร
ใหม่ๆ หรือลูกคา้ใหม่ๆ ในอนาคตบา้ง 

   นายเจริญพงษ ์องคว์งศ์สกุล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ในปีหนา้ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ซ่ึงคาดวา่จะมี แต่ก็คาดเดาไดย้ากวา่จะเป็นทีมใดไดก้ลบัมาเป็นผูบ้ริหารประเทศอีกคร้ัง จึงตอบไดย้ากวา่
เศรษฐกิจในอนาคตจะดีข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ ส่วนเร่ืองการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทางบริษทัมีการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นการผลิตแบบ MADE TO ORDER ไม่ไดผ้ลิต
สินคา้ท่ีเป็นแบบเดิมๆ อยูต่ลอด บริษทัมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการผลิต มีทีมงานท่ีผลิตและออกแบบคิดคน้
นวตักรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ บริษทัจึงสามารถยืนหยดัอยู่ในธุรกิจน้ีไดน้านจนถึงทุกวนัน้ี ส าหรับกลุ่มลูกคา้ของ
บริษทั มีครอบคลุมอยูใ่นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ บริษทัมีทีมการตลาดท่ีออกไปหาลูกคา้
ใหม่ๆ อยู่ตลอด และในส่วนลูกคา้เดิมก็มีการเคล่ือนไหวและมีการสั่งซ้ืออยู่เป็นประจ า จึงท าให้บริษทัมีการ
เติบโตข้ึน เพียงแต่วา่ในช่วงท่ีผา่นมา ยอดขายไม่ไดเ้จริญเติบโตแบบกา้วกระโดด เน่ืองจากภาพรวมของเศรษฐกิจ
ในขณะน้ี โอกาสในการเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดดเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก ลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่หลายๆ
ราย มีความตอ้งการท่ีจะลงทุน แต่ก็ตอ้งมีการชะลอออกไป ยกตวัอย่างเช่น บริษทัในอุตสาหกรรมยานยนต์
หลายๆ ราย ยอดขายตกลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากบริษทัผูป้ระกอบรถยนตไ์ม่มัน่ในนโยบายของรัฐบาลวา่จะ
สนบัสนุนรถยนต์ประเภทไหน จึงยงัไม่มีการลงทุน เม่ือผูผ้ลิตรายใหญ่ไม่มีการลงทุน ก็ส่งผลกระทบกบับริษทั
อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี อยากใหผู้ถื้อหุ้นมัน่ใจ เพราะ
บริษทัมีแนวทางการด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถรักษาผลประกอบการใหมี้ก าไรอยูไ่ดใ้น
ทุกๆ ปี นอกจากนั้น บริษทัเช่ือมัน่ว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี ผูท่ี้มีอ านาจซ้ือ น่าจะมีความไดเ้ปรียบในหลายๆ 
เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือสินคา้หรือโอกาสในการลงทุนก็ตาม บริษทัจึงยงัคงรักษาเงินสดในมือเอาไวเ้พื่อรอ
โอกาสนั้น  

   ผูถื้อหุ้น นายยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร ผู ้รับมอบฉันทะจากนายบุญชัย ศรีปรัชญาอนันต์ สอบถามเก่ียวกับ
สถานการณ์ก าไรในปีหนา้ จะมีการปรับตวัหรือไม่ มีการแข่งขนัอยา่งไรบา้งท่ีเจอในช่วงน้ีถึงปีหนา้ และก าลงัการ
ผลิตตอนน้ีเป็นอยา่งไร มุมมองในแง่ของการผลิต ในระยะเวลาอนัใกล ้หรือระยะกลาง เป็นอยา่งไร 

   นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่บริษทัไดมี้การปรับ
สัดส่วนอตัราก าไรในช่วงปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในปัจจุบนั บริษทัมีการปรับลดราคาขาย 
เพื่อรักษายอดขาย และรักษาลูกคา้ของบริษทัไว ้ในขณะเดียวกนัก็ปรับตน้ทุนลงดว้ย เพ่ือพยายามรักษาก าไรให้
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ไดม้ากท่ีสุด แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบน้ีและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน การขายสินคา้ท าไดย้ากข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนกลบั
ปรับตวัสูงข้ึน ส่วนต่างก าไรจึงปรับตวัลดลง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในภาวะแบบน้ี ส าหรับก าลงัการผลิต
ในปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 40,000 ตนัต่อปี ซ่ึงบริษทัมัน่ใจว่าจะเพียงพอท่ีจะผลิตสินคา้ได้อีกมากพอสมควร 
เน่ืองจากบริษทัได้มีเตรียมการไวก่้อนหน้าน้ีแลว้ โดยมีการขยายก าลงัการผลิต ขยายโรงงาน เพ่ิมพ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บสินคา้ และซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม ดงันั้นถา้เศรษฐกิจในปีหนา้หลงัจากการเลือกตั้ง มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน บริษทั
ก็มัน่ใจวา่จะมีก าลงัการผลิตเพียงพอท่ีจะตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจไดใ้นทนัที 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16:40 น. 
                           
            นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายเจริญพงษ ์องคว์งศส์กลุ)      


