รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น.
สถานที่ประชุม

ห้องเจ พลาซ่า โรงแรมเจ.ปาร์ค ชลบุรี เลขที่ 99/8, 99/9 หมู่ 9 ตาบลนาป่ า อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
ณ วัน ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจาปี 2563 ในวัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษ ัท มี ก รรมการทั้งสิ้ น 6 ท่ าน และมี
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
1) คุณบุญทิพย์
ช้างนิล
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2) คุณฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3) คุณกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล
กรรมการบริ ษทั / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
1) คุณพจนรัตน์
2) คุณสุ ธีรา

ศิริพิพฒั น์
พันธุ์อุดมศักดิ์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.
คุณบุญทิพย์

ช้างนิล

ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม

เรื่ องแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
1. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม ทั้งสิ้ น 34
ราย นับจานวนหุ้นได้ 221,902,985 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 73.97 โดยแบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจานวน 8
ราย นับจานวนหุ้นได้ 38,847,840 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 26 ราย นับจานวนหุ้นได้ 183,055,145 หุ้น ซึ่ ง
ตามกฎหมายมาตรา 103 กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ้ น และมี หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ท้งั หมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ ซึ่ งในการออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุ้น 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่วน
ได้ สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ จะมี คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ้นที่ ได้รับมอบฉันทะ และ
สาหรับการมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะนา
คะแนนเสี ยงมารวมกับคะแนนเสี ยงในที่ประชุมในแต่ละวาระ
หน้า 1 จาก 8
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3. การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้ หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับวาระ
ที่นามาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผูถ้ ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดย
ผูด้ าเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ี่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลง
มติเห็นด้วย ซึ่ งหลังจากที่ นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะประกาศจานวนราย จานวนเสี ยง และจานวนร้อยละทศนิ ยม
สองตาแหน่ งของผูท้ ี่ ลงคะแนนเสี ยงให้ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย ไม่มีผู ้งดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุ ม
พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยงั เป็ นการป้องกันมิให้ผอู ้ ื่นสามารถทาการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผู ้
ถือหุ้นได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่งแทนกันไม่ได้ ต้องส่งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งเป็ นคนกลางที่ เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม โดย
ได้รับความอนุ เคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาทาการสังเกตุการณ์และ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงเพี่อความโปร่ งใส
ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 โดยได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมจานวน 8 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใด มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น ทาให้มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น
35 ราย นับจานวนหุ้นได้ 221,902,986 หุ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562/2563
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ได้สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และคาอธิ บายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไว้ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งโดยสรุ ป
ผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในปี 2562/2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายได้ร วมเท่ ากับ 277.85 ล้านบาท ลดลงจากปี
2561/2562 ซึ่ งมี รายได้รวมเท่ ากับ 394.03 ล้านบาท เป็ นจานวน 116.18 ล้านบาท หรื อเท่ากับ ร้อยละ 29.49 โดยการ
ลดลงของรายได้รวมนั้นเป็ นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั มีการปรับตัวลดลง จากผลกระทบของ
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา หรื อ โควิด -19 ซึ่ งทาให้ลูกค้าส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั มีการชะลอการสั่งซื้ อ เลื่อน
ระยะเวลาการรับมอบสิ นค้า ตลอดจนมีการหยุดดาเนิ นการผลิตชั่วคราว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
สิ นค้าทุน ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั จะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต จึงเป็ นไปได้
ยากมาก จากการที่รายได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับกลุ่มบริ ษทั มีค่า ใช้จ่ายคงที่ จึงทาให้ในปี 2562/2563
กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงานเท่ากับ 4.03 ล้านบาท ลดลงจากกาไร 9.90 ล้านบาทในปี 2561/2562 ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่ าใช้จ่ายหลายรายการลง แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ครั้งนี้มีความรุ นแรงเป็ นอย่างมากจนทาให้กลุ่มบริ ษทั ต้องประสบภาวะขาดทุน
สาหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 1.25 ซึ่ งมีสาเหตุหลักมาจาก
การปรับตัวลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการตัดค่าเสื่ อมราคาในแต่ละปี สาหรับหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั มีการ
ปรับตัวลดลงประมาณ 14.22 ล้านบาท หรื อร้อยละ 46.67 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ การค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้าง
จ่ายที่ลดลง ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 0.21 เป็ นผลมาจากการลดลงของกาไรสะสม เนื่องจากในปี 2562/2563
กลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นสามารถอ่านคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้
จัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็น ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึง
ขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562/2563
สาหรับการดาเนิ นการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นนั้น บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายหุ้นส่ วน
ต้านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ก็ได้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการสื่ อสารให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ สาหรับการสมัครเข้าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) นั้น ทางบริ ษทั ได้สมัครเข้าร่ วมโครงการเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนการจัดเตรี ยมเอกสารและจัดทาแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
วาระนี้เป็ นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็
เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562/2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการได้พิจ ารณางบการเงิน และงบการเงินรวมประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่ งได้
หน้า 3 จาก 8
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แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2563 และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นที่ประชุม
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายนรา ศรี เพชร สอบถามว่า ในรายงานประจาปี ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และเงินมัดจา
จ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า มีการปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน มาจากสาเหตุใด ขอให้ช่วยชี้แจงรายละเอียด
• นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงว่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็ นการจ่ายค่าค้ าประกันการใช้สาธารณู ปโภคต่างๆ และส่ วนของเงินมัดจาจ่ายล่วงหน้าค่า
สิ นค้า เป็ นการมัดจาในการซื้อสิ นค้าเพื่อมาใช้ในการประกอบกิจการ
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัสดิ์ สอบถามว่าบริ ษทั มีเงินสดในมืออยูเ่ ป็ นจานวนค่อนข้างมาก บริ ษทั มีแนวโน้มที่
จะนาไปฝากประจาหรื อไม่ มีโครงการอะไรใหม่ๆ หรื อมีแนวความคิดที่จะบริ หารจัดการอย่างไร
• นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ี แจงว่าเงินสดจานวนนี้ ใช้ในการ
หมุนเวียนในการทากิจการ เพื่อเป็ นสภาพคล่อง ในส่วนที่จะนาไปฝากประจานั้น บริ ษทั เห็นว่าการฝากออมทรัพย์
ที่บริ ษทั ฝากอยู่ในปั จจุบนั ให้อตั ราดอกเบี้ยที่ มากกว่าเงินฝากประจาและมีสภาพคล่องที่ ดีกว่า นอกจากนั้นใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทาให้การแข่งขันมีความ
รุ นแรงมากขึ้น เพื่อความคล่องตัว บริ ษทั จึงเล็งเห็นว่าควรจะสารองเงินสดไว้เป็ นทุนหมุนเวียนสาหรับการจ่าย
ชาระค่าสิ นค้าเพื่อให้ได้รับส่ วนทางการค้าในการซื้ อวัตถุดิบ เพื่อมาผลิตตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า แบบ Made to
Order นอกจากนั้น ในช่ วงหลายเดื อ นที่ ผ่านมา ที่ มี การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ท าให้ ห ลายบริ ษ ัท ที่ มี ฐานะ
การเงินที่ไม่มนั่ คงและขาดสภาพคล่อง ต้องมีการปิ ดกิจการลง บริ ษทั จึงเห็นว่าการที่บริ ษทั มีเงินสดสารองไว้จะ
เป็ นผลดีต่อการดาเนินกิจการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่ จัดสรรกาไร และการงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562/2563
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอการไม่จดั สรรกาไรและการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลประกอบการปี 2562/2563 เนื่องจากในปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน โดยกลุ่มบริ ษทั มีขาดทุน
สุ ทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 4,029,537 บาท หรื อมีขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริ ษทั ฯ จะมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงิน
ได้และเงินสารองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน บริ ษทั ฯ จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2562/2563 ซึ่ งเมื่ อไม่มีการจ่ายเงินปั นผล จึงไม่ตอ้ งมี การจั ดสรรกาไรด้วยเช่ นกัน ดังนั้นจึ งขอให้ ที่
ประชุมพิจารณารับรองและอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไร และมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นสมควรอนุ มตั ิการไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิ และการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562/2563
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
หน้า 4 จาก 8
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ความเห็นที่ประชุม
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัสดิ์ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขนโยบายที่ แจ้งไว้ว่า หากทางบริ ษทั มี ผล
ขาดทุนจะงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากทางบริ ษทั ยังมีกาไรสะสมและมีเงินสดอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงควรนากาไร
สะสมและเงินสดนั้นมาจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้นบ้าง
• คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและจะนาไปพิจารณา
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายนรา ศรี เพชร เสนอให้คณะกรรมการอาจจะพิจารณาตัวเลือกอื่นในการตอบแทนผูถ้ ือหุ้นแทน เช่น
การออก Warrant ให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยก็เป็ นกาลังใจให้ผถู ้ ือหุ้นได้ถือหุ้นต่อไป
• คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและจะนาไปพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมตั ิการไม่จดั สรรกาไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562/2563 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 34 ราย จานวนเสี ยง 220,316,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.29
ไม่เห็นด้วย จานวน 1 ราย จานวนเสี ยง 1,586,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.71
ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งต่ออีก
วาระ เนื่องจากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยนายอนุตร ตันตราภรณ์ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบว่าในครั้งนี้ทาง
บริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งได้
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีสิทธิเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ น
กรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31
โดยการเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นต่อคณะกรรมการ เริ่ มต้นใน
วันที่ 1 กันยายน 2563 และสิ้นสุ ดในวันที่ 23 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
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ในวาระที่ 5 นี้ ผดู ้ าเนิ นการประชุมขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อ ข้อซักถามก็เปิ ด
โอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุ้นจานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง มีมติดงั นี้
• เห็นด้วย 35 ราย
จานวน 221,902,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
• ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
2) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุ้นจานวน 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง มีมติดงั นี้
• เห็นด้วย 34 ราย
จานวน 221,902,886 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
• ไม่เห็นด้วย 1 ราย จานวน 100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
• ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563/2564
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่าเนื่ องจากในปี ที่ผ่านมา ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มี การปรับตัว
ลดลง ประกอบกับ เศรษฐกิ จ ยัง คงอยู่ ใ นภาวะชะลอตัว บริ ษ ัท ฯ จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563/2564 ให้เท่ากับปี 2562/2563 ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการบริ ษทั
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัส
แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นสมควรอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563/2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563/2564
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ได้
กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุก
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ปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจาปี 2563/2564 ดังนี้
1) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรื อ
2) นายธนะวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
3) นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรื อ
4) นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769
โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธ รรมนิ ติ จากัด ไม่มีส่ว นได้ส่วนเสี ยกับ บริ ษทั , บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ ห าร, ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ , และ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั และมีการกาหนดค่าตอบแทนรวมจานวน 1,292,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562/2563
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563/2564 จานวน 1,292,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 35 ราย จานวนเสี ยง 221,902,986 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดไว้ว่าในกรณี ที่มีผเู ้ สนอวาระอื่น ๆ ในครั้งนี้ตอ้ งมีผู ้
ถือหุ้นซึ่ งนับจานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดคือ 100,000,000 หุ้น ซึ่ งมา
ประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ได้ และทางบริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือ
หุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่ งได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมวันที่ 15
ตุลาคม 2563 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. ส่งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-214530-31
โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ต่อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 1 กันยายน 2563 และ
สิ้นสุ ดในวันที่ 23 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด และหากผูถ้ ือหุ้น
ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
-ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องพิจารณาในวาระอื่นๆ-

ผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็นที่ประชุม
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายนรา ศรี เพชร สอบถามว่าจากปั จจุบนั ที่มีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทาให้หลายๆ กิจการปิ ดตัวลง
เช่น โรงแรมที่ทางบริ ษทั ใช้เป็ นสถานที่จดั ประชุมในทุกๆ ปี ทางบริ ษทั มีนโยบายอย่างไร เพื่อทาให้มีรายได้และ
ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่จะไปลงทุนซื้อธุรกิจอื่นหรื อไม่ ซึ่งอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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• นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงว่า ณ ขณะนี้ทางบริ ษทั ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั อยูต่ ลอด และได้มีการประคับประคองธุรกิจให้ยงั คงสามารถดาเนินการต่อไปได้ โดย
บริ ษทั ยังคงไม่มีแผนการลงทุนใหม่ๆ
➢ ผูถ้ ือหุ้น นายยุทธนา วิภาสวัสดิ์ สอบถามว่าบริ ษทั มีการลดจานวนพนักงานหรื อไม่ ปั จจุบนั มีพนักงานจานวนกี่
คน และเสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
• นางบุญทิพย์ ช้างนิล ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้ช้ ีแจงว่า ปัจจุบนั ทางบริ ษทั มีพนักงาน
ประมาณ 300 คน โดยที่ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายในการลดพนักงาน และขอน้อมรับข้อเสนอเรื่ องการจ่ายเงินปันผล
และจะนาไปพิจารณาในอนาคต
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:15 น.

ลงชื่อ

นางบุญทิพย์ ช้างนิล

(ประธานที่ประชุม)

-บุญทิพย์ ช้ างนิล(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)

รับรองรายงานการประชุม
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