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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ซิตี ้สตลี จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่29 พฤศจกิายน 2562 เวลา 15:00 น. 

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

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ิน 6 ท่าน และมี

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 4 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.67 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 35 

ราย นบัจ านวนหุ้นได ้220,727,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.58 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 9 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้37,650,541 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 26 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้183,076,645 หุน้ ซ่ึง
ตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ และ
ส าหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะน า
คะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
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3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ท่ีน ามาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีท 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 2561 เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และหากผูถื้อหุ้นท่าน
ใด  มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561/2562  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงโดยสรุป 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 
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2560/2561 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากบั 395.81 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1.78 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 0.45 โดยการลดลง
ของรายไดร้วมนั้นมีผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัสามารถผลิตและขายสินคา้ไดน้้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคร่ึงปี
หลงั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั จากปัญหาเร่ืองสงครามการคา้ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา และ
ปัญหาความล่าช้าทางการเมืองหลงัการเลือกตั้ง ซ่ึงท าให้การลงทุนของภาคเอกชนเกิดการชะลอตวั และส่งผลให้
ปริมาณการสั่งซ้ือจากลูกค้าปรับตัวลดลง แต่เน่ืองจากในช่วงคร่ึงแรกของปี รายได้รวมมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน
ค่อนขา้งมาก จึงยงัคงท าให้รายไดร้วมทั้งปีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรก็ดี จากการแข็งค่าข้ึนอยา่งมากของค่าเงิน
บาท ประกอบกบัการปรับอตัราเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายตุาม พรบ.คุม้ครอบแรงงานฉบบัใหม่ ท าให้กลุ่มบริษทัมีผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจ านวนค่อนขา้งมาก และตน้ทุนค่าแรงงานและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานปรับตวั
สูงข้ึน นอกจากนั้นการส้ินสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ก็ท าใหค้่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลปรับตวัเพ่ิมข้ึนมากดว้ยเช่นกนั และส่งผลท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปี 2561/2562 ปรับตวัลดลงเป็นอยา่งมาก 
โดยปรับตวัลดลง 20.22 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 67.13 จาก 30.12 ลา้นบาท ในปี 2560/2561 เหลือ 9.90 ลา้นบาท
ในปี 2561/2562  
ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 0.87 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก
การปรับตวัลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  จากการตดัค่าเส่ือมราคาในแต่ละปี ส าหรับหน้ีสินของกลุ่มบริษทั
เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.31 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.19 ซ่ึงเป็นผลมาจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานและภาษีเงินได้
นิติบุคคลคา้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงร้อยละ 1.13 เป็นผลมาจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ี
ลดลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนจากปี 2560/2561 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพ่ิมเติมได้จากรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแล้ว 
รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561/2562  
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้น บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วน
ตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผา่นมาบริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) นั้น ทางบริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารและจดัท าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็
เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่จากรายละเอียดในงบการเงินของบริษทั ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาก าไรมี

การปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองมีสาเหตุเกิดจากอะไร และส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการแสดงผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน อยากทราบวา่ทางบริษทัมีการส่งออกจ านวนเท่าไร จึงเกิดผลขาดทุนเป็นจ านวนมาก 
ในปีหนา้ผลขาดทุนจะยงัคงมีอยูห่รือไม่ และผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนั สืบเน่ืองถึงปีหนา้ ทางผูบ้ริหารมีแผน
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งไร ใหบ้ริษทัมีก าไรหรือมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 
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 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ก าไรท่ีลดลงเกิดจากตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน อนั
สืบเน่ืองมาจากค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึนและการเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากบริษทัยอ่ยหมดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี นอกจากนั้นตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนก็ยงัคงมีสาเหตุมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลูกคา้
มีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน แต่ปริมาณในการสั่งซ้ือลดลง และมีความตอ้งการในการส่ง
มอบสินคา้ให้เร็วข้ึน จึงท าให้กระบวนการผลิตมีความยุง่ยากและซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้าย
ในการท างานล่วงเวลา เพ่ือจดัส่งสินคา้ให้ไดต้ามท่ีลูกคา้ก าหนด ในส่วนสถานการณ์แนวโนม้ในปีหนา้ คาดวา่มี
โอกาสท่ีจะชะลอตวัลงซ่ึงก็จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวา่จะเป็นอยา่งไร ทางบริษทัเองก็จะปรับแผน
ธุรกิจไปตามสถานการณ์ เวน้แต่จะมีปัจจยัใดท่ีมากระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน 

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า ส าหรับผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนนั้น ทางบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ในปีหน้าอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นอย่างไร หากค่าเงินบาท
ยงัคงแขง็ค่าข้ึน ผลขาดทุนก็อาจจะไม่ต่างจากปีน้ีหรืออาจจะขาดทุนมากกวา่ปีน้ีก็เป็นได ้แตห่ากเงินบาทอ่อนตวั
ลง ก็อาจจะส่งผลท าใหท้างบริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึน 

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561/2562 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ าปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 หากผูถื้อหุ้นท่านใด
มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทางบริษทัมีการตดัค่าเส่ือมราคาอาคาร 

เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ ประมาณ 50 ลา้นบาท อยากทราบวา่จะตดัค่าเส่ือมราคาแบบน้ีทุกปีหรือไม่ เคร่ืองจกัรคิด
ค่าเส่ือมราคาก่ีปี และปัจจุบนับริษทัมีการใชก้ าลงัการผลิตประมาณเท่าไร และยงัคงท างานในวนัเสาร์อยูห่รือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่จ านวนค่าเส่ือมราคาอาจจะไม่เท่ากนัทุกปี 
ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัอายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั้นๆ โดยเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่จะมีการประมาณอายกุารใชง้านท่ี 5-10 
ปี ส าหรับก าลงัการผลิตขณะน้ีมีการใชไ้ปในระดบัประมาณร้อยละ 50-60 และยงัคงท างานในวนัเสาร์เช่นเดิม 

 ผูถื้อหุ้น นายพิเชษฐ อิสโร ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ท่ี
ท่านกรรมการไดช้ี้แจงสาเหตุของการลดลงของก าไรไปแลว้นั้น แต่รายไดก็้มีการปรับตวัลดลงดว้ยเช่นกนัตั้งแต่ปี 
2558 ท่ีผ่านมา เกิดจากสาเหตุใด และบริษทัมีแนวนโยบายท่ีจะด าเนินการในปีหนา้วา่จะรับมือกบัสถานการณ์ได้
อยา่งไร เพ่ือใหบ้ริษทัฟ้ืนตวัข้ึนมามีรายไดแ้ละก าไรมากข้ึน 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ส าหรับการลดลงของรายไดน้ั้น ราคาเหลก็ท่ี
มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้รายไดข้องบริษทัปรับตวัลดงลง เน่ืองจากบริษทัใช้
นโยบายก าหนดราคาขายโดยใชต้น้ทุนบวกดว้ยก าไรส่วนเพ่ิม เม่ือตน้ทุนลดลงและการบวกก าไรส่วนเพ่ิมก็ท าได้
ไม่มากนัก เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ยอดขายและก าไรมีการปรับตวัลดลง หากเศรษฐกิจไม่
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เติบโต ไม่มีการลงทุนเพ่ิม บริษทัก็จะขยายตวัไดย้าก เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นสินคา้ทุน ตอ้งมีการลงทุน
จึงจะสามารถจ าหน่ายสินคา้ได ้ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบนับริษทัท าไดเ้พียงแค่ประคองตวัเท่านั้น โอกาสท่ีจะ
ใหมี้การขยายตวัเหมือนก่อนคงจะเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารไม่จดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561/2562 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2561/2562 เน่ืองจากก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก โดยกลุ่มบริษทัมีก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากบั 9,895,665 บาท หรือมีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.03 บาทต่อหุ้น หากมีการจดัสรรเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
หลงัหักภาษีเงินได้และเงินส ารองตามกฎหมาย ก็จะได้เงินปันผลท่ีประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ี
ค่อนขา้งน้อยและไม่คุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปิดสมุดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี เน่ืองจากก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง และสภาพ
เศรษฐกิจก็อยูใ่นภาวะชะลอตวั อีกทั้งการลงทุนของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัลดลง 
บริษทัฯ จึงเห็นวา่ควรจะคงปริมาณเงินส ารองเอาไว ้เพ่ือรักษาสภาพคล่องและสถานภาพทางการเงินของกลุ่มบริษทัไว ้
เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพ่ือสร้างโอกาสในการลงทุนในอนาคต บริษทัฯ จึงขอเสนอใหง้ด
การจ่ายเงินปันผล ซ่ึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรก าไรดว้ยเช่นกนั ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561/2562 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็น
ได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอใหค้ณะกรรมการอาจจะพิจารณาตวัเลือกอ่ืนในการตอบแทนผูถื้อหุ้นแทน ไม่วา่

จะเป็นการให ้Warrant กบัผูถื้อหุน้ อยา่งนอ้ยก็เป็นก าลงัใจใหผู้ถื้อหุน้ไดถื้อหุน้ต่อไป 
   คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปพิจารณา 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้รับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561/2562 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
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1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

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

1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายหริรักษ ์จามรกุล ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 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 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 กนัยายน 2562  และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 6 ท่านใช่หรือไม่ และกรรมการกลุ่ม

พงศรั์ตนเดชาชยั มาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีหรือไม่ 
 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษทัมี

ทั้ งหมด  6 ท่าน และกลุ่มพงศ์รัตนเดชาชัยเคยเป็นกรรมการของบริษัท แต่เน่ืองจากทางตลาดหลกัทรัพย์มี
ค  าแนะน าวา่สมควรท่ีจะเปล่ียนผา่นใหมี้คนรุ่นใหม่ กรรมการใหม่ๆ เขา้มาบริหารบริษทับา้ง ไม่ใช่วา่มีกรรมการ
กลุ่มเดียว หรือตระกลูเดียวบริหารกนัไปตลอด ทางกลุ่มพงศรั์ตนเดชาชยัจึงตดัสินใจวา่ สมควรเปล่ียนผ่านตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์นะน ามา 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้ งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 35 ราย จ านวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
 

mailto:city@wkpgroup.com
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2) นายหริรักษ ์      จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 35 ราย จ านวน 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562/2563 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562/2563 ใหเ้ท่ากบัปี 2561/2562 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 2562/2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562/2563 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2562/2563 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 ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2561/2562 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562/2563 จ านวน 1,292,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 220,727,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง 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 ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2562 มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 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 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2562 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร สอบถามวา่บริษทัไปลงทุนท่ีประเทศใด ใชเ้งินลงทุนเท่าไร 
   นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัไปลงทุนท่ีสาธารณรัฐเซเชลล ์ซ่ึงเป็น

เกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีมูลค่าในการลงทุน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16:15 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ           นายอนุตร ตนัตราภรณ์             รับรองรายงานการประชุม 
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