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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. 
 

สถานทีป่ระชุม  :  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี 

 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  :  
 1)  คุณวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั 
 2)  คุณคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 3)  คุณสาธิต พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
 4)  คุณสุพตัรา  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 5)  คุณเจริญพงษ ์ องคว์งศส์กลุ กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 6)  คุณอนุตร ตนัตราภรณ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 7)  คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 8)  คุณบุญทิพย ์ เพช็รรุย  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานสนบัสนุน / ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1)  คุณวนันิสา งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
 2)  คุณกมล วรวชัร   เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
 

เร่ิมประชุมเวลา  15.20 น. 
     คุณวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 
 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง    

และโดยการรับมอบฉนัทะรวม 42 รายนบัจาํนวนหุ้นได ้225,510,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.17 ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา   
103 กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม    

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุ้น 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลาย
ส่วนได ้สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้บัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบั
วาระท่ีนาํมาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 
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5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้าํเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้ประสงค์ลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีทาํการเก็บคะแนน สําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็น
ด้วย ซ่ึงหลังจากท่ีนับคะแนนเสียงเสร็จส้ินแล้วจะประกาศจาํนวนราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละของผูท่ี้
ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็น
เอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้ งลงลายมือช่ือในบัตร
ลงคะแนนทุกใบเพ่ือความถกูตอ้งชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถทาํการแกไ้ขบตัรลงคะแนน 

       ของท่านได ้ 
7. การเกบ็บตัรลงคะแนน 

7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเกบ็บตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาทาํการนบัคะแนนเสียง
เพ่ีอความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมือ่วนัที ่30 พฤศจิกายน 2555 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2555 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 9 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 และหากผูถื้อหุน้ท่าน
ใด  มีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 
                     ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

   

วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556  
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2556  และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ รายงานดงักล่าวได้
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิด
โอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

  ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบปี 2555/2556  
วาระที ่3   อนุมตังิบการเงนิและงบการเงินรวมประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 
  คณะกรรมการไดพิ้จารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ประกอบดว้ย งบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงอยู่



 

       หนา้ 3 จาก 8 
 

ในรายงานประจาํปี 2556 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

  ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 หากผูถื้อหุน้ท่าน
ใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายวา่รายไดใ้นปี 2553/2554 ค่อนขา้งนอ้ย ส่วนปี 2554/2555 ค่อนขา้ง

สูง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเลก็นอ้ย จึงอยากทราบวา่รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก เน่ืองมาจากสาเหตุใด  
   กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ ในปี 2553/2554 สาเหตุท่ีรายไดค้่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อย

ดี ส่วนปี 2554/2555 สาเหตุท่ีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเกิดอุทกภยั ทาํให้โรงงานต่างๆ เร่ง
ซ่อมแซมโรงงานจึงมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัจาํนวนมาก จึงเป็นสาเหตุทาํให้รายไดข้องบริษทัเพ่ิมข้ึนมาก 
และปี 2555/2556 ช่วงตน้ปีของรอบบญัชีบริษทั บริษทัมีรายไดค้่อนขา้งดี แต่หลงัจากช่วงเดือนมกราคม 2556 
ตวัเลขการส่งออก และตวัเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตวัเลข GDP ของประเทศมีการปรับตวั
ลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัใหล้ดลงตามไปดว้ย 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัอธิบายถึงรายไดจ้ากการขาย เม่ือดูจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะเห็นว่า
รายไดจ้ากการขายในงบเฉพาะกิจการ เพ่ิมข้ึน แต่รายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวม ลดลง เน่ืองมาจากสาเหตุใด 

    กรรมการบริษัทได้มีการช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทั ซิต้ี สตีล จาํกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างเป็น Holding 
Company แลว้ ดงันั้นรายไดจ้ากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกคา้บางรายท่ีเดิมเคยขายในนาม บริษทั 
ซิต้ี สตีล จาํกดั (มหาชน) ต่อมามีการปรับโครงสร้างบริษทัใหม่ แต่ไม่สามารถไปเปล่ียนช่ือ Supplier list ของ
ลกูคา้ได ้ดงันั้นจงัยงัตอ้งดาํเนินการขายในนามบริษทั ซิต้ี สตีล จาํกดั (มหาชน) ต่อไป และในปีท่ีผา่นมาลูกคา้ราย
นั้นๆ มีการส่ังซ้ือเขา้มามากกวา่ปีก่อน จึงทาํใหร้ายไดจ้ากการขายเพ่ิมมากข้ึน แต่โดยรวมรายไดจ้ากการขายในงบ
การเงินรวมลดลง 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบเฉพาะกิจการลดลงแต่ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารในงบการเงินรวมเพ่ิม ทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด 

    กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่วนหน่ึงมาจากค่าเส่ือมราคา
ท่ีทยอยตดัจนหมดแลว้ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก บริษทั ซิต้ี สตีล โปร
ดกัส์ จาํกดั ซ่ึงเร่ิมก่อตั้งไดไ้ม่นาน มีการลงทุนและสั่งซ้ือ เคร่ืองใชส้าํนกังาน และยานพาหนะเขา้มาเพิ่มข้ึน ทาํให้
ค่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายในการบริหารมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึน รวมถึงยงัไดมี้การจา้งบุคลากรเพ่ิมข้ึนดว้ย 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจงเก่ียวกบักาํลงัการผลิตของบริษทัวา่ความสามารถในการผลิตแต่ละบริษทั
เป็นเท่าไหร่บา้ง 

    กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ กาํลงัการผลิตรวม 39,500 ตนั คิดจากการทาํงาน 8 ช.ม.ในแต่ละวนั ส่วนกาํลงั
การผลิตจริงจะแยกเป็นแต่ละบริษทั โดยบริษทั มาร์ค เวิลดไ์วด ์จาํกดั มีกาํลงัการผลิตจริงเท่ากบั 59% และบริษทั 
ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตจริงเท่ากบั 72% 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
  ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารจัดสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2555/2556 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
2555/2556 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่าย เงินปันผลของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 คาํนวณมาจากกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมจาํนวน 125,254,248.34 บาท ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นควรใหก้าํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิเงินปันผล  วนัศุกร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2556 
 กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล  วนัศุกร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2556 

  ความเห็นคณะกรรมการ  ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555/2556 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงเงินปันผลเม่ือดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ท่ีผ่านมาบริษทั

ไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย แต่ปี 2555/2556 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ซ่ึงถา้ดูงบการเงินแลว้
บริษทัมีกาํไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ต่เหตุจึงเรียกเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

    กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ในการจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้กบับริษทันั้น จะมีการพิจารณาในเร่ืองการ
บริหารกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษทั โดยปกติเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากการดาํเนินการจะอยูท่ี่บริษทัยอ่ย 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและใชใ้นการขยายกิจการหรือการลงทุนใหม่ๆ อยา่งไรก็ดีหากบริษทัมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นและมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริษทัก็จะมีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยอยา่งในปี 
2555/2556 ท่ีผา่นมา แต่ในปี 2554/2555 บริษทัมีเงินสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีการเรียกรับเงินปัน
ผลจากบริษทัยอ่ย 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงกาํไรสะสมท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย มีมูลค่าเท่าใด 
    กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัมีเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียปี 2556 เท่ากบั 1,089 ลา้นบาท หักดว้ยทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ของ
บริษทัยอ่ย จะไดก้าํไรสะสมของบริษทัยอ่ยท่ีประมาณ 450 ลา้นบาท 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555/2556 ในอตัรา
หุน้ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

  ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
 

วาระที ่5   พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั  
2)  นางสาวสุพตัรา  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3)  นายมาณพ     ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา่สมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก
วาระ  ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

1)  นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทั  
2)  นางสาวสุพตัรา  พงศรั์ตนเดชาชยั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
3)  นายมาณพ     ชิวธนาสุนทร กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 1) ประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2 
   2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
   3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าในคร้ังน้ี
ทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
ในวนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ 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 038-782064-7 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้
ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทั
กาํหนด 

  ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้าํเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
ต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นายวบูิลย์  พงศ์รัตนเดชาชัย   ประธานกรรมการบริษัท 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน   225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
2) นางสาวสุพตัรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน   225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

 3) นายมาณพ             ชิวธนาสุนทร             กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จาํนวน   225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2556/2557 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เน่ืองจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานลดลง และมีผลกาํไร
สุทธิลดลงจากปีท่ีผา่นมา บริษทัจึงเห็นสมควรท่ีจะกาํหนดผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2556/2557 
ใหเ้ท่ากบัปี 2555/2556 ดงัน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้   
และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2556/2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
  ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556/2557 
   ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้

กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทั
ทุกปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ประจาํปี 2556/2557 ดงัน้ี 

1)  นางสาววนันิสา   งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838  หรือ 
2) นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421  หรือ 
3) นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 

  โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,185,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีท่ีเท่ากบัปี 2555/2556 

  หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2556/2557 จาํนวน 1,185,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

  ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จาํนวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  
 

วาระที ่8   เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้

ถือหุ้นซ่ึงนับจาํนวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพ่ือรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอ
เพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
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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 038-782064-7  

  โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

 -ไม่มผู้ีเสนอเร่ืองพจิารณาในวาระอืน่ๆ- 
ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงความเป็นไปไดใ้นการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50  
    กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงว่า จะขอนาํขอ้มูลเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังหน้าให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาอีกคร้ัง 
 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงเร่ืองรอบบญัชีบริษทัวา่ทาํไมบริษทัไม่เปล่ียนรอบบญัชีให้ตรงกบั

รอบปีปฎิทินเพ่ือใหจ้ดจาํไดง่้ายข้ึน 
    กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงว่า รอบบญัชีบริษทั เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งบริษทั จึงใชม้าโดยตลอด คือ 1 สิงหาคม ถึง 31 

กรกฎาคม และทางบริษทัเคยมีการปรึกษาทางท่ีปรึกษาดา้นการเงินจึงมีคาํแนะนาํว่า น่าจะคงรอบบญัชีเดิมไว ้
เน่ืองจากมีความสะดวกในการยืน่งบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบบญัชี 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงวา่ทาํไมบริษทัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักบัส่ือต่างๆ บา้ง  
    กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงว่า  บริษทัไดมี้ปฎิบติัตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ ก.ล.ต. 

อยา่งเคร่งครัดคือ เก่ียวกบังบการเงิน  ซ่ึงตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ภายหลงั
จากยื่นงบการเงินให้ตลาดหลกัทรัพยก์็จะมีการเปิดเผยขอ้มูลและมีนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์
โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงแนวโนม้ปี 2557 จะเป็นอยา่งไร ดีกวา่ 2 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่  
    กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงวา่ สินคา้ของบริษทัเป็นสินคา้ทุน หมายความวา่เม่ือมีการลงทุนใหม่ๆ เกิดข้ึนก็จะมีการ

ซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น อุปกรณ์จดัเกบ็และอุปกรณ์ลาํเลียง และสินคา้ทุนมีอายกุารใชง้านค่อนขา้งนาน หากลกูคา้มีการ
สั่งซ้ือสินคา้ใหม่ ลูกคา้ก็จะตอ้งมีการขยายธุรกิจ หรือใชง้านมานาน หรือชาํรุด ลูกคา้ถึงจะเปล่ียนสินคา้ใหม่  ซ่ึง
ถา้เศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอตัราประมาณ 3-5% บริษทัคิดว่าน่าจะเติบโตไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10% จาก
ธุรกิจท่ีดาํเนินอยูเ่ดิม หรือถา้เศรษฐกิจขยายตวัมากๆ คิดว่าบริษทัน่าจะเติบโตไดม้ากกว่า 15% ข้ึนไป แต่ถา้การ
ลงทุนทางตรง (FDI) น้อยหรือการขยายตวัของเศรษฐกิจน้อยในแต่ละปี บริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั  
เพราะบริษทัมีพ่ึงพาการเติบโตภายในประเทศอยู่ประมาณ 95%  ถา้เศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบคือมีการหดตวั 
บริษทัก็มีผลกระทบเหมือนกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ลูกคา้ไม่มีการขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ บริษทัเองก็จะไม่มี
การสั่งซ้ือใหม่ๆ เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริษทัคาดหวงัว่าบริษทัน่าจะเติบโตข้ึน ถา้การเมืองไม่ส่งผล
กระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ถา้ในทางกลบักนัถา้เศรษฐกิจไม่ดี บริษทัก็จะตอ้งหาวิธี
ในการรักษายอดขายไวใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ ดงันั้นตอ้งรอดูสถานการณ์ในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 
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 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึง 2558 ท่ีจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอ้งดูวา่
จะมีประโยชน์หรือบริษทัจะมีผลจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยา่งไรบา้ง 

    กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ถา้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว้การคา้ขายหรือการลงทุนใน
ประเทศไทยดีข้ึน บริษทัคิดวา่ธุรกิจประเภทท่ีผลิตสินคา้ทุนตอ้งมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งแน่นอน แต่ถา้ปี 2558 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็มีแลว้แต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยงัหดตวัอยู่หรือคงท่ี สินคา้ทุนหรือการลงทุน
ทางตรงก็ยงัไม่มี บริษทัคิดวา่การท่ีบริษทัจะเติบโตไดอ้าจจะตอ้งหาช่องทางอ่ืนดว้ยเหมือนกนั คงรอดูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ปัจจุบนับริษทัยงัพึงพิงตลาดในประเทศอยู ่ 95% ส่งออกเพียง 5% ในอนาคต
เม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ บริษทัก็มีแผนจะมีการส่งออกมากข้ึน และในปลายปีบริษทัมีแผน
ขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ซ่ึงหากบริษทัดาํเนินการเรียบร้อยแลว้จะมีการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนดอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงธุรกิจการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ (Warehouse) วา่เป็นอยา่งไรบา้ง 
    กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่าในปัจจุบนัมีการซ้ือท่ีดินแลว้และมีการดาํเนินงานภายใตบ้ริษทั สยาม ไอโซ โปร 

จาํกดั และมีการคุยรายละเอียดกบัลูกคา้ไว ้1  รายแลว้ซ่ึงเป็นช่วงนํ้ าท่วม พอหลงัจากนั้นลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง 
ณ ปัจจุบนับริษทัจึงมีการหาลกูคา้รายใหม่อยู ่

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงเก่ียวกบัการจดัการบริหารเงินสดท่ีดีและไดผ้ลตอบแทนมากกวา่น้ี  
    กรรมการบริษทัได้ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรในทุกๆ ไตรมาสจึงทาํให้บริษทัมีกาํไรสะสมและเงินสด

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ หากยอ้นกลบัไปเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดป้ระสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจมาแลว้ ทางบริษทัจึงมี
ความระมดัระวงัในการใชเ้งินสดและการลงทุนเป็นอย่างมาก หลงัจากท่ีบริษทัไดผ้่านวิกฤตมาไดจึ้งไดมี้การ
เตรียมเงินสดและวงเงินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการสะสม
เงินสดไว ้ทาํให้บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจมากข้ึนเน่ืองจากมีบุคคลเขา้มาเสนอธุรกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่
วา่จะเป็นการลงทุนดา้นพลงังาน การลงทุนในต่างประเทศ แต่ทางบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเน่ืองจากยงัไม่มี
ความชดัเจน ส่วนการบริหารจดัการเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นนั้น ทางฝ่ายบริหารตระหนกัดีและ
ในปัจจุบนัฝ่ายบริหารยงัคงหาแนวทางการบริหารจดัการเงินสดท่ีดีต่อไป 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงการลงทุนใหม่ๆ วา่เป็นการลงทุนทางดา้นใดบา้ง  
    กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ บริษทัอยากจะใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดแ้นะนาํไว ้

และบริษทัมีแผนจะไปจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ หากบริษทัดาํเนินการเสร็จส้ินภายในปีน้ี บริษทัจะทาํการ
เปิดเผยขอ้มูลอีกคร้ัง และบริษทัอยากลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงตลาดภายในประเทศให้นอ้ยลงและไปแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเร่ิมจากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 
                              นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั  ( ประธานท่ีประชุม ) 
 
      ลงช่ือ        รับรองรายงานการประชุม 
               
     ( นายวบิูลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั )      


