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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ซิตี ้สตีล จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. 

สถานท่ีประชุม  ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี เลขท่ี 99/8, 99/9 หมู่ 9 ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีกรรมการทั้ งส้ิน 6 ท่าน และมี

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล กรรมการบริษทั / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5) คุณภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) คุณหริรักษ ์ จามรกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอื่น 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
1) คุณพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณบุญทิพย ์ ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 34 

ราย นบัจ านวนหุ้นได ้221,902,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 8 
ราย นบัจ านวนหุ้นได ้38,847,840 หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะจ านวน 26 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้183,055,145 หุ้น ซ่ึง
ตามกฎหมายมาตรา 103 ก าหนดไวว่้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม 

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

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้  าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีท าการเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือว่าลง
มติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากที่นบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจ านวนราย จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละทศนิยม
สองต าแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผู ้งดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุม
พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ 

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผู ้
ถือหุ้นได ้

7. การเก็บบตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

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

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2562 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 8 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
หากผูถื้อหุ้นท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมอีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น ท าให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
35 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้221,902,986 หุ้น 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
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วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562/2563  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัและค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงโดยสรุป 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 277.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2561/2562 ซ่ึงมีรายได้รวมเท่ากับ 394.03 ล้านบาท เป็นจ านวน 116.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 29.49 โดยการ
ลดลงของรายไดร้วมนั้นเป็นผลมาจากความตอ้งการในผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัมีการปรับตวัลดลง จากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซ่ึงท าให้ลูกคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีการชะลอการส่ังซ้ือ เล่ือน
ระยะเวลาการรับมอบสินคา้ ตลอดจนมีการหยุดด าเนินการผลิตชั่วคราว ประกอบกบัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัเป็น
สินคา้ทุน ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โอกาสท่ีลูกคา้ของกลุ่มบริษทัจะมีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิต จึงเป็นไปได้
ยากมาก จากการท่ีรายไดมี้การปรับตวัลดลงอย่างมาก ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายคงท่ี จึงท าให้ในปี 2562/2563 
กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานเท่ากบั 4.03 ลา้นบาท ลดลงจากก าไร 9.90 ลา้นบาทในปี 2561/2562 ทั้งน้ี
กลุ่มบริษทัไดพ้ยายามปรับตวัโดยการลดตน้ทุนและลดค่าใชจ้่ายหลายรายการลง แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
คร้ังน้ีมีความรุนแรงเป็นอยา่งมากจนท าให้กลุ่มบริษทัตอ้งประสบภาวะขาดทุน  
ส าหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยล์ดลงร้อยละ 1.25 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก
การปรับตวัลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  จากการตดัค่าเส่ือมราคาในแต่ละปี ส าหรับหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีการ
ปรับตวัลดลงประมาณ 14.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46.67 ซ่ึงเป็นผลมาจากเจา้หน้ีการคา้และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้ง
จ่ายท่ีลดลง ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีลดลงร้อยละ 0.21 เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรสะสม เน่ืองจากในปี 2562/2563 
กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน 
ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึง
ขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562/2563 
ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วน
ตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผา่นมาบริษทัก็ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้
อยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีการส่ือสารให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบ ส าหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) นั้น ทางบริษทัไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัเตรียมเอกสารและจดัท าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็
เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562/2563 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
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แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นท่ีประชุม 
➢ ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าในรายงานประจ าปี ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น และเงินมดัจ า

จ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ มีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน มาจากสาเหตุใด ขอให้ช่วยช้ีแจงรายละเอียด  
• นางบุญทิพย ์ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นท่ี

ปรับตวัเพ่ิมขึ้นนั้นเป็นการจ่ายค่าค ้าประกนัการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนของเงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่า
สินคา้ เป็นการมดัจ าในการซ้ือสินคา้เพ่ือมาใชใ้นการประกอบกิจการ 

➢ ผูถื้อหุ้น นายยุทธนา วิภาสวสัด์ิ สอบถามว่าบริษทัมีเงินสดในมืออยูเ่ป็นจ านวนค่อนขา้งมาก บริษทัมีแนวโน้มท่ี
จะน าไปฝากประจ าหรือไม่ มีโครงการอะไรใหม่ๆ หรือมีแนวความคิดท่ีจะบริหารจดัการอยา่งไร 

• นางบุญทิพย ์ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่าเงินสดจ านวนน้ีใช้ในการ
หมุนเวียนในการท ากิจการ เพื่อเป็นสภาพคล่อง ในส่วนท่ีจะน าไปฝากประจ านั้น บริษทัเห็นว่าการฝากออมทรัพย์
ท่ีบริษทัฝากอยู่ในปัจจุบนัให้อตัราดอกเบ้ียท่ีมากกว่าเงินฝากประจ าและมีสภาพคล่องท่ีดีกว่า นอกจากนั้นใน
สถานการณ์ปัจจุบนัความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัปรับตวัลดลงค่อนขา้งมาก ท าให้การแข่งขนัมีความ
รุนแรงมากขึ้น เพื่อความคล่องตวั บริษทัจึงเล็งเห็นว่าควรจะส ารองเงินสดไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการจ่าย
ช าระค่าสินคา้เพื่อให้ไดรั้บส่วนทางการคา้ในการซ้ือวตัถุดิบ เพื่อมาผลิตตามค าส่ังซ้ือของลูกคา้ แบบ Made to 
Order นอกจากนั้นในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้หลายบริษัทท่ีมีฐานะ
การเงินท่ีไม่มัน่คงและขาดสภาพคล่อง ตอ้งมีการปิดกิจการลง บริษทัจึงเห็นว่าการท่ีบริษทัมีเงินสดส ารองไวจ้ะ
เป็นผลดีต่อการด าเนินกิจการ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้อนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระท่ี 4  พจิารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562/2563 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการไดเ้สนอการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2562/2563 เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริษทัมีขาดทุน
สุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากบั 4,029,537 บาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากบั 0.01 บาทต่อหุ้น ซ่ึงตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม หลงัหักภาษีเงิน
ไดแ้ละเงินส ารองตามกฎหมาย แต่เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน บริษทัฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2562/2563 ซ่ึงเม่ือไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงไม่ตอ้งมีการจัดสรรก าไรด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562/2563 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ความเห็นท่ีประชุม 
➢ ผูถื้อหุ้น นายยุทธนา วิภาสวสัด์ิ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแกไ้ขนโยบายท่ีแจง้ไวว่้า หากทางบริษทัมีผล

ขาดทุนจะงดการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากทางบริษทัยงัมีก าไรสะสมและมีเงินสดอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงควรน าก าไร
สะสมและเงินสดนั้นมาจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นบา้ง 

•   คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปพิจารณา 
➢ ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตวัเลือกอื่นในการตอบแทนผูถื้อหุ้นแทน เช่น

การออก Warrant ให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงอยา่งนอ้ยก็เป็นก าลงัใจให้ผูถื้อหุ้นไดถื้อหุ้นต่อไป 
• คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะน าไปพิจารณา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการไม่จดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562/2563 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 34 ราย จ านวนเสียง 220,316,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.29 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 ราย จ านวนเสียง 1,586,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.71 
ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว่้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

1)  นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายอนุตร      ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยนายอนุตร ตนัตราภรณ์ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากที่ประชุม และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงได้
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็น
กรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

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 038-214530-31 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 กนัยายน 2563  และส้ินสุดในวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
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ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิด
โอกาส ให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แตง่ตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อ

อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
1) นางสาวก่ิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุ้นจ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย 35 ราย จ านวน 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
• ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

2) นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุ้นจ านวน 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง มีมติดงัน้ี 

• เห็นดว้ย 34 ราย จ านวน 221,902,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
• ไม่เห็นดว้ย 1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
• ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563/2564 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตัว
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563/2564 ให้เท่ากบัปี 2562/2563 ดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัที่เป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั
แลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2563/2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ  
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563/2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563/2564 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
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ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แตง่ตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจ าปี 2563/2564 ดงัน้ี 

1)  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9012 หรือ   
2) นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
3)  นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10142 หรือ 
4)  นางสาวเตชินี พรเพญ็พบ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10769 

โดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษทั, บริษทัย่อย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และมีการก าหนดค่าตอบแทนรวมจ านวน 1,292,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2562/2563 
หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563/2564 จ านวน 1,292,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 35 ราย จ านวนเสียง 221,902,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว่้าในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอื่นๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงนับจ านวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซต์ของทางบริษทัให้ผูถื้อ
หุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2563 มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

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 038-214530-31 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอื่นๆ- 

ผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ความเห็นท่ีประชุม 

➢ ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่าจากปัจจุบนัท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้หลายๆ กิจการปิดตวัลง 
เช่น โรงแรมท่ีทางบริษทัใชเ้ป็นสถานท่ีจดัประชุมในทุกๆ ปี ทางบริษทัมีนโยบายอยา่งไร เพื่อท าให้มีรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น มีโอกาสท่ีจะไปลงทุนซ้ือธุรกิจอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
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•   นางบุญทิพย ์ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่า ณ ขณะน้ีทางบริษทัไดมี้การ
ติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัอยูต่ลอด และไดมี้การประคบัประคองธุรกิจให้ยงัคงสามารถด าเนินการต่อไปได ้โดย
บริษทัยงัคงไม่มีแผนการลงทุนใหม่ๆ  

➢ ผูถื้อหุ้น นายยุทธนา วิภาสวสัด์ิ สอบถามว่าบริษทัมีการลดจ านวนพนักงานหรือไม่ ปัจจุบนัมีพนักงานจ านวนก่ี
คน และเสนอให้พิจารณาเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 

•   นางบุญทิพย ์ชา้งนิล ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่า ปัจจุบนัทางบริษทัมีพนกังาน
ประมาณ 300 คน โดยท่ีทางบริษทัไม่มีนโยบายในการลดพนกังาน และขอนอ้มรับขอ้เสนอเร่ืองการจ่ายเงินปันผล
และจะน าไปพิจารณาในอนาคต 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16:15 น. 
                           
            นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล                 (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ               -บุญทิพย์ ช้างนิล- รับรองรายงานการประชุม 
                   (นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล)      


