รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
บริษัท ซิตี% สตีล จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที- 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.
สถานทีป- ระชุม

ห้องทัพพระยา ชัน 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที 934 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมืองชลบุ รี จังหวัด
ชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารทีเ- ข้ าร่ วมประชุม
1) คุณวิบูลย์
2) คุณคมกริ ช
3) คุณสาธิต
4) คุณสุพตั รา
5) คุณเจริ ญพงษ์
6) คุณมาณพ
7) คุณอนุตร
8) คุณภัทรธร
9) คุณบุญทิพย์

พงศ์รัตนเดชาชัย
พงศ์รัตนเดชาชัย
พงศ์รัตนเดชาชัย
พงศ์รัตนเดชาชัย
องค์วงศ์สกุล
ชิวธนาสุนทร
ตันตราภรณ์
ทัศนสุวรรณ
เพ็ชรรุ ย

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การทัว ไป สายงานสนับสนุน / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีทเี- ข้ าร่ วมประชุม
1) คุณกมล
2) คุณชลธิชา

วรวัชร
อินสว่าง

เจ้าหน้าทีบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
เจ้าหน้าทีบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เริ-มประชุมเวลา 15.20 น.
คุณวิบูลย์

พงศ์รัตนเดชาชัย

ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานทีประชุม

เรื-องแจ้ งให้ ทปี- ระชุมทราบ
1. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ในวันที 28 พฤศจิกายน 2557 มีผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการรับมอบฉันทะรวม 51 รายนับจํานวนหุ ้นได้ 226,962,186 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.65 ซึ งตามกฎหมายมาตรา
103 กําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น และมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ ายได้ท งั หมด
ดังนันจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีมาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจาํ นวนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีถือ ซึ งในการออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ 1 ท่านนันจะต้องออกเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีถือทังหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่วน
ได้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีได้รับมอบฉันทะ
3. การพิจารณาเรื องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมทีได้กาํ หนดไว้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับวาระ
ทีนาํ มาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนันๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที 5 พิจารณาเลือกตังและแต่งตังกรรมการใหม่แทน
กรรมการทีออกตามวาระ
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4. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามได้เมือผูด้ าํ เนิ นการประชุมกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดง
ความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพือผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดย
ผูด้ าํ เนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ีประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออก
เสี ยง ยกมือขึนเพือให้เจ้าหน้าทีทาํ การเก็บคะแนน สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีไม่ยกมือ ทีประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วย ซึ ง
หลังจากทีนบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสินแล้วจะประกาศจํานวนราย จํานวนเสี ยง และจํานวนร้อยละทศนิยมสองตําแหน่งของ
ผูท้ ีลงคะแนนเสี ยงให้ทราบ และในกรณี ทีไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย ไม่มีผูง้ ดออกเสี ยง ให้ถือว่าทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ น
เอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทังลงลายมือชือในบัตรลงคะแนน
ทุกใบเพือความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนียงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู ้ ืนสามารถทําการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่าน
ได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2 หลังจากทีท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าทีจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทังหมด
8. ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นคนกลางที เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที ประชุม โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาทําการนับคะแนนเสี ยงเพีอ
ความโปร่ งใส
ทีประชุมรับทราบ และเริ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที- 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือ- วันที- 29 พฤศจิกายน 2556
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ได้จดั ขึนเมือวันที 29 พฤศจิกายน
2556 โดยได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมจํานวน 11 หน้า ตามทีแนบมาให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 และหากผูถ้ ือหุ ้นท่าน
ใด มีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป- ระชุม
 ผูถ้ ือหุ ้น นายนรา ศรี เพชร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ขอให้มีการระบุชือผูถ้ ือหุ ้นที มีขอ้
สงสัยหรื อซักถาม และระบุชือผูต้ อบในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและจะนําไปพิจารณาเพือดําเนินการ
มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 51 ราย จํานวนเสี ยง 226,962,186 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง

วาระที- 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556/2557
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี สินสุ ด
วัน ที 31 กรกฎาคม 2557 ในรายงานประจําปี 2557 และได้จัด ส่ งให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ทุ ก ท่ าน รายงานดังกล่ าวได้ผ่านการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการแล้ว เห็ น ว่าถู กต้อ งและเพี ยงพอ จึ งขอเสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื อ รั บ ทราบผลการ
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ดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2556/2557 โดยวาระนี เป็ นวาระทีแจ้งให้ทีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับรอบปี 2556/2557
วาระที- 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินและงบการเงินรวมประจําปี สิ%นสุ ด วันที- 31 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงิ นและงบการเงิ นรวมประจําปี สิ นสุ ด วันที 31 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด ซึ งได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2557 และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกันนีแล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31 กรกฎาคม 2557 หากผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปี สินสุด วันที 31 กรกฎาคม 2557
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 51 ราย จํานวนเสี ยง 226,962,186 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง

วาระที- 4

พิจารณารับรองและอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไร และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2556/2557
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี
2556/2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท จํานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทังสิ น 48,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ที ได้กาํ หนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย ทังนี การ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประมาณร้ อ ยละ 40 คํา นวณมาจากกํา ไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ น รวมจํา นวน 148,579,396 บาท ซึ ง
คณะกรรมการเห็นควรให้กาํ หนดวันจ่ายเงินปั นผลดังนี
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนเพือสิ ทธิ เงิ นปั นผล
วันศุกร์ที 12 ธันวาคม 2557
 กําหนดวันจ่ายเงิ นปั นผล
วันศุกร์ที 26 ธันวาคม 2557
โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายในปี 2556/2557 น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ซึงบริ ษทั มีแผนทีจะใช้เงินกําไร
สะสมดังกล่าวเพือการลงทุนในอนาคต และในการจ่ายเงินปั นผลครังนี ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึงจ่ายจาก
กําไรของกิจการทีตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556/2557 ตามที
คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป- ระชุม
 ผูถ้ ือหุ ้น ไม่ได้แจ้งชือในทีประชุม ได้สอบถามว่าทางบริ ษทั มีแผนการขยายธุรกิจหรื อไม่ เนื องจากฐานะทางการ
เงินของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี แต่มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราเพียงร้อยละ 32
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้ช ีแจงว่าทางบริ ษทั มีแผนการขยาย
ธุ ร กิ จ โดยได้มี ก ารจัด ตังบริ ษ ัท ย่อ ยชื อ CT UNIVERSAL CO., LTD. ที เขตปกครองพิ เศษฮ่ อ งกง ซึ งมี ทุ น จด
ทะเบียน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าทีใช้ในอุตสาหกรรม สิ นค้าที
ใช้ในการอุปโภคและบริ โภค และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
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 ผูถ้ ือหุ ้น นายรุ่ งโรจน์ นภาอัมพร ได้แสดงความคิดเห็ น ต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที มีอตั ราคงที 0.16 บาท
เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ปี 2555, 2556, และ 2557 คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.55, 38.33, และ 32.31 ของกําไรสุ ท ธิ โดย
อัตราการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ควรจะอยูท่ ีร้อยละ 39 ถึง 41 นอกจากนีจากการติดตาม
ผลประกอบการของบริ ษทั ในปี 2557 อยูใ่ นเกณฑ์ทีดี นักลงทุนจึงมีความคาดหวังว่าบริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราทีใกล้เคียงร้อยละ 40 และขอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลใกล้เคียงอัตราร้อยละ 40 ใน
ปี หน้า
 ผูถ้ ือหุ ้น นายชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมือปี 2555 ได้มีการทักท้วงเกียวกับการขอให้บริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลในอัตราทีใกล้เคียงร้อยละ 40 จึงขอฝากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ช่วยพิจารณาอีกครัง
 ผูถ้ ื อหุ ้ น นายนรา ศรี เพชร ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ น ไทย ได้แ นะนําว่าการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
นอกจากการจ่ายเป็ นเงินสดแล้ว การจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นหรื อการออก WARRANT คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ^ ในการ
จะซือหุน้ สามัญ ก็เป็ นอีกทางเลือกในการจ่ายเงินปั นผล จึงฝากทางคณะกรรมการบริ ษทั รับไปพิจารณา
• คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและจะนําไปพิจารณา
มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556/2557 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 50 ราย จํานวนเสี ยง 223,912,186 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.66
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง 1 ราย จํานวนเสี ยง 3,050,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.34
วาระที- 5

พิจารณาเลือกตั%งและแต่ งตั%งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ- อกตามวาระ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการทีออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด ซึงในปี นีมีกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
1) นายคมกริ ช
พงศ์รัตนเดชาชัย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่ออีก
วาระ ดังนัน จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ แต่งตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ดังนี
1) นายคมกริ ช
พงศ์รัตนเดชาชัย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการทีออกตามวาระออกจากทีประชุม และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่าในครังนีทาง
บริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นทีมีรายชือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียน วันที 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิ เสนอชื อผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพือเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
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1. ส่งทางจดหมาย ที 88/3 หมู่ที 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ทีหมายเลข 038-782064-68
โดยการเสนอชือผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ต่อคณะกรรมการ เริ มต้นใน
วันที 5 กันยายน 2557 และสินสุดในวันที 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางทีบริ ษทั กําหนด
ในวาระที 5 นี ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มขอให้ลงมติ เป็ นรายบุ คคล และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ด
โอกาส ให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตังกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อ
อีกวาระหนึง ดังนี
ในการลงมติวาระนี มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิมขึนอีก 1 ราย ถือหุ ้นจํานวน 3,000 หุ ้น ทําให้มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุม
ทังสิน 52 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 226,965,186 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.66
1) นายคมกริ ช
พงศ์รัตนเดชาชัย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 52 ราย จํานวนเสี ยง 226,965,186 เสี ยง มีมติดงั นี
• เห็นด้วย
จํานวน 226,965,186 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
• ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
ในการลงมติ วาระนี มี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ มขึ นอี ก 1 ราย ถื อหุ ้นจํานวน 368,100 หุ ้น ทําให้มีผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุมทังสิน 53 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 227,333,286 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.78
2) นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 53 ราย จํานวนเสี ยง 227,333,286 เสี ยง มีมติดงั นี
• เห็นด้วย
จํานวน 227,333,286 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
• ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
3) นายอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 53 ราย จํานวนเสี ยง 227,333,286 เสี ยง มีมติดงั นี
• เห็นด้วย
จํานวน 227,333,286 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
• ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที- 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2557/2558
ผูด้ ําเนิ น การประชุ ม แจ้ง ให้ ที ป ระชุ ม ทราบว่าถึ ง แม้ว่าในปี ที ผ่านมากลุ่ ม บริ ษ ัท จะมี ผ ลการดําเนิ น งานที ดี ข ึ น แต่
โครงสร้ างทางการเมื อ งที ย งั คงไม่ แ น่ น อนและอยู่ในระหว่างการดําเนิ น การปฏิ รูป ยังคงเป็ นปั จจัย สําคัญ ที จ ะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จภายในประเทศในอนาคต จากความไม่แน่ นอนดังกล่ าว บริ ษทั จึ งเห็ นสมควรที จะกําหนด
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2557/2558 ให้เท่ากับปี 2556/2557 ดังนี
 ค่าเบียประชุมสําหรับประธานกรรมการบริ ษทั
ครังละ 18,500 บาท
 ค่าเบียประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 18,500 บาท
 ค่าเบียประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบ
ครังละ 14,500 บาท
ทังนีกรรมการบริ ษทั ทีเป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าเบียประชุม เนื องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
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มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2557/2558 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 53 ราย จํานวนเสี ยง 227,333,286 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที- 7
พิจารณาแต่ งตั%งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2557/2558
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ได้
กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุก
ปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจําปี 2557/2558 ดังนี
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6838 หรื อ
2) นายธนะวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ^
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6699 หรื อ
3) นายพิชยั
ดัชณาภิรมย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2421 หรื อ
4) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7517
โดยกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1,270,000 บาท (หนึงล้านสองแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) ซึงเพิมขึนจากปี 2556/2557 ทังนี
เนื องมาจากกลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยเพิมขึนอีก 1 บริ ษทั และมีปริ มาณรายการทางบัญชีทีเพิมขึน รวมถึงข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และมาตรฐานการบัญชี ทีเปลียนไป จึ งทําให้มีรายการ
ตรวจสอบเพิมมากขึน
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป- ระชุม
 ผูม้ ีขอ้ สงสัยและซักถาม นายชวาพงษ์ วสุ ธาพิทักษ์ ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิ ดเห็ นเกี ยวกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 โดยให้เพิมคําว่า “หรื อ” ต่อจากรายชือผูส้ อบบัญชีรายการที 1-3
• คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและนําไปดําเนินการ
มติทปี- ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557/2558 จํานวน 1,270,000 บาท ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 53 ราย จํานวนเสี ยง 227,333,286 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที- 8

เรื-องอืน- ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดไว้วา่ ในกรณี ทีมีผเู ้ สนอวาระอืนๆ ในครังนี ตอ้ งมีผู ้
ถือหุ ้นซึ งนับจํานวนหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้ท ังหมดคื อ 100,000,000 หุ ้น ซึ งมา
ประชุมเพือรับรองขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนๆ ได้ และทางบริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทีมีรายชือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวันปิ ดสมุดทะเบียนวันที 15 ตุลาคม 2557 มีสิทธิเสนอเพิม
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
1. ส่งทางจดหมาย ที 88/3 หมู่ที 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2. ส่งทาง E-mail ที city@wkpgroup.com
3. โทรศัพท์ทีหมายเลข 038-782064-68
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โดยการเสนอเพิมวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ต่อคณะกรรมการ เริ มในวันที 5 กันยายน 2557 และ
สินสุ ดในวันที 22 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทางทีบริ ษทั กําหนด และหากผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมแสดงความคิดเห็นได้
-ไม่มีผเู ้ สนอเรื องพิจารณาในวาระอืนๆผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามเพิมเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิมเติมดังนี
ความเห็นทีป- ระชุม
 ผูถ้ ือหุ ้น นายสันติ เต็มกุลเกี ยรติ ได้แสดงความคิดเห็ นสื บเนื องจากวาระที 4 โดยมีความคิดเห็ นเหมือนผูถ้ ือหุ ้น
ท่านอืนทีได้แสดงความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าวไปแล้ว สําหรับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 32.31 ซึงมี
ส่ วนต่างจากอัตราร้อยละ 40 โดยคิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท ถือเป็ นจํานวนเงินทีน้อยเมือเที ยบกับ
รายการเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดของงบการเงิ นรวมที บริ ษทั มีอยูป่ ระมาณ 600 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ได้
แจ้ง ว่ า ต้อ งการเก็ บ เงิ น จํา นวนนี ไว้สํ า หรั บ การลงทุ น ในบริ ษ ั ท ย่ อ ย จึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ ส อดคล้อ งกั บ
คณะกรรมการบริ ษทั และซักถามต่อในเรื องของบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ CT UNIVERSAL CO., LTD. ทีก่อตังขึนใน
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงว่า เพราะเหตุใดจึงเลือกการลงทุนที เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง และมีวตั ถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างไร
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ได้ช ี แจงในที ประชุ มว่า ประเทศที
บริ ษทั เล็งเห็ นความสําคัญในการขยายธุ รกิจใหม่น ันอยูท่ ี ประเทศจีน แต่การดําเนิ นการในการจัดตังบริ ษทั และ
ดําเนิ น งานเป็ นไปได้ย ากเมื อ เที ย บกับ ฮ่ อ งกงซึ งสามารถทําได้ง่ ายกว่า โดยบริ ษ ัท ย่อ ยที จัด ตัง ขึ น ใหม่ น ี มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรม สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค และลงทุนในธุรกิจใหม่
โดย
(1) นําสิ นค้าในหลายอุตสาหกรรมที ผลิ ตในประเทศจี น มาจําหน่ ายในตลาดต่างประเทศภายใต้ชือและ
เครื องหมายการค้าของบริ ษทั
(2) ใช้เป็ นช่องทางในการลงทุนในต่างประเทศ
 ผูถ้ ือหุน้ นายรุ่ งโรจน์ นภาอัมพร ได้ให้คาํ แนะนําว่าอัตราร้อยละของเงินปั นผลจ่ายทีได้แสดงไว้ในตารางในวาระ
ที 4 ควรจะใส่ เป็ นอัตราทีจ่ายจริ งไม่ใช่อตั ราโดยประมาณ และควรแสดงเป็ นอัตราร้อยละทีมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง
เพือความชัดเจน และในส่วนการจัดทําเอกสารควรจัดทําให้ถูกต้องไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด และจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
ให้สวยงาม นอกจากนันได้ทาํ การสอบถามเกียวกับแผนธุรกิจในอนาคตและการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมทังได้
แนะนําให้คณะกรรมการบริ ษทั ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับบริ ษทั เพือสร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั
บริ ษทั
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้ช ีแจงในทีประชุมว่า ทางบริ ษทั ได้มี
การจัด ทําแผนธุ รกิ จ ทัง 1 ปี , 3 ปี , และ 5 ปี แต่ ไม่ ส ามารถเปิ ดเผยรายละเอี ยดในเชิ งลึ ก ต่ อสาธารณะชนได้
เนืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษทั และแผนอาจมีการเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ หากไม่มีขอ้ มูลทีชดั เจนทางบริ ษทั จะยังไม่ให้ข่าวเพือไม่ให้สือหรื อผูถ้ ือหุน้ เข้าใจผิด สําหรับการให้ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ทางบริ ษทั ได้ให้ข่าวต่อสื อทีมาขอสัมภาษณ์ในทุกๆ ไตรมาส โดยการให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์
เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนการเผยแพร่ ข่าวของสื อจะขึนอยู่กบั สื อว่าจะ
เผยแพร่ ในช่วงเวลาใด สําหรับการจัดทําเอกสารทางบริ ษทั จะรับไปพิจารณาเพือการปรับปรุ งต่อไป
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 ผูถ้ ือหุน้ นายชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ได้สอบถามถึงเรื องความคืบหน้าของธุรกิจการให้เช่าคลังสิ นค้าของบริ ษทั ย่อย
และการดําเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร ได้ช ีแจงในที ประชุมว่าสําหรับธุรกิ จ
การให้เช่าคลังสิ นค้าของบริ ษทั นันจะดําเนิ นงานโดยบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั สยาม ไอโซ โปร จํากัด ซึ งบริ ษทั มี
นโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จคือมี ลูกค้าตกลงเช่ าคลังสิ นค้าก่อน บริ ษทั จึ งก่อสร้างคลังสิ นค้าให้กับลูกค้า และ
ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการหาลูกค้าและยังไม่มีการลงทุนเพิมเติม เนื องจากในช่วง 3 ปี ที ผ่านมา ธุรกิจนี มีการ
แข่งขันทีสูงมาก
 ผูถ้ ือหุ ้น นายนรา ศรี เพชร ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็ นและสอบถาม
ดังนี
(1) การทีบริ ษทั มีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคําสัง ซื อของลูกค้านันเป็ นข้อดีของบริ ษทั แต่ในกรณี ที
มีคาํ สัง ซือเป็ นจํานวนมากทางบริ ษทั มีแผนในการผลิตอย่างไร
(2) การลงทุนในบริ ษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. มีรูปแบบการลงทุนอย่างไร มีการลงทุนร่ วมหรื อไม่
(3) บริ ษทั มีเป้ าหมายของธุรกิจในปี หน้าอย่างไร
(4) แนะนําให้แสดงผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระผ่านทาง Projector เพือความโปร่ งใส
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้ช ีแจงในทีประชุมดังนี
(1) ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยคือบริ ษทั มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จํากัด มีกาํ ลังการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 50 และบริ ษทั
ซิต ี สตีล โปรดักส์ จํากัด มีกาํ ลังการผลิตเหลือประมาณร้อยละ 20 ซึงยังคงเพียงพอต่อการผลิตในกรณี ที
มีคาํ สัง ซือสิ นค้าเข้ามาเป็ นจํานวนทีมากขึน
(2) สําหรับการลงทุนในบริ ษทั CT UNIVERSAL CO., LTD. นัน บริ ษทั ได้ลงทุนผ่านทางบริ ษทั สยาม ไอ
โซ โปร จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และบริ ษทั สยาม ไอโซ โปร
จํากัด ถือหุ ้นใน CT UNIVERSAL CO., LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจจําหน่ายสิ นค้า
อุตสาหกรรม สิ นค้าอุปโภคและสิ นค้าบริ โภค และลงทุ นในธุ รกิ จใหม่ ซึ งได้จดั ตังขึนในเขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกง ปั จจุบันบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ตังเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่ได้มีการโอนเงิ นออกไปเพือ
ชําระค่าหุน้ ในบริ ษทั ย่อย ซึงทางบริ ษทั ยังอยูใ่ นระหว่างการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
(3) เนื องจากรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ และ
ประมาณร้อยละ 5 เป็ นรายได้จากการส่ งออกไปยังต่างประเทศ ดังนันบริ ษทั จึงมีการตังเป้ าหมายโดย
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั จะขยายตัวสอดรับกับ GDP ของประเทศ
(4) การแสดงคะแนนเสี ยงบนจอแสดงผลของ Projector ในปี หน้าบริ ษทั จะปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
 ผูถ้ ือหุ ้น นายวาชรั ตน์ นันทเสน ได้สอบถามเรื องคะแนนรายงานการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั จดทะเบี ยน
(CGR) ทีบริ ษทั ได้ 3 ดาว ว่าบริ ษทั มีแนวทางทีจะปรับปรุ งให้ได้มากกว่านีหรื อไม่
• นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้ช ี แจงในทีประชุมว่าเนื องจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีและรอบการทํารายงานการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบียน (CGR) ของทางบริ ษทั ไม่ตรงกับ
รอบระยะเวลาบัญชีปกติ ทําให้มีการใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ไปประเมินรายงานของบริ ษทั ในรอบบัญชีก่อนซึงยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินใหม่ จึงส่ งผลให้ผลคะแนนของบริ ษทั ได้เพียง 3 ดาว แต่ในครังถัดไปทาง
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บริ ษทั คาดว่าจะมีผลคะแนนทีดีข ึน เพราะทางบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งรายงานการกํากับดูแจกิจการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ทีสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) แนะนําแล้ว
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานทีประชุม)

ลงชือ

รับรองรายงานการประชุม
( นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย )
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