รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
บริษัท ซิตี้ สตีล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.
สถานทีป่ ระชุ ม : ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม :
1) คุณวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย
2) คุณคมกริ ช
พงศ์รัตนเดชาชัย
3) คุณสาธิต
พงศ์รัตนเดชาชัย
4) คุณสุ พตั รา
พงศ์รัตนเดชาชัย
5) คุณเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
6) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
7) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
8) คุณบุญทิพย์ เพ็ชรรุ ย

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานสนับสนุน / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี ทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1) คุณวันนิสา
งามบัวทอง
2) คุณกมล
วรวัชร

ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เจ้าหน้าที่บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มประชุ มเวลา 15.20 น.
คุณวิบูลย์

พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1) การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ในวันที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2556 มี ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั เข้า ร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 รายนับจานวนหุ ้นได้ 225,510,600 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 75.17 ซึ่ งตามกฎหมายมาตรา 103 กาหนดไว้วา่ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้น และมีหุ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
2) ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจานวนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ
ซึ่งในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ
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แบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่ วนได้ สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ั บมอบฉันทะ จะมี คะแนนเสี ยง
เท่ากับจานวนหุ น้ ที่ได้รับมอบฉันทะ
3) การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุ มที่ได้กาหนดไว้ หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดที่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับวาระที่นามาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4) ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถแสดงความคิดเห็ นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าเนิ นการประชุ มกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็น
5) ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุ มต่างๆ ขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง โดยผูด้ าเนิ นการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู ้ ี่ประสงค์
ลงมติไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาการเก็บคะแนน สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่
ไม่ยกมือ ที่ประชุ มถื อว่าลงมติเห็ นด้วย ซึ่ งหลังจากที่นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะประกาศจานวนราย
จานวนเสี ยง และจานวนร้อยละของผูท้ ี่ลงคะแนนเสี ยงให้ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ด
ออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์
6) การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่ อใน
บัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่นสามารถทาการแก้ไข
บัตรลงคะแนนของท่านได้
7) การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1) บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่ งแทนกันไม่ได้ ต้องลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2) หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน
พร้อมกันทั้งหมด
8) ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่
ประชุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มา
ทาการนับคะแนนเสี ยงเพี่อความโปร่ งใส
ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2555 โดยได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุ มจานวน 9 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
ท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 และ
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด มีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
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ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ไว้ในรายงานประจาปี 2556 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่าน
แล้ว รายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติใน
วาระนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับรอบปี 2555/2556

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงิ นและงบการเงิ นรวมประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุ ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่ งอยู่ในรายงานประจาปี 2556 และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกท่านพร้ อมกันนี้
แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรั บรองงบการเงิ น
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิงบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ
้ ื อ หุ ้น ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ช่ ว ยอธิ บ ายว่า รายได้ใ นปี 2553/2554 ค่ อนข้า งน้อย ส่ วนปี
2554/2555 ค่อนข้างสู ง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กน้อย จึงอยากทราบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจานวน
มาก เนื่องมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุ ที่รายได้ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากเป็ นช่ วง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่ วนปี 2554/2555 สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นจานวนมาก เนื่องจากเป็ นช่วงเกิดอุทกภัย
ทาให้โรงงานต่ างๆ เร่ งซ่ อมแซมโรงงานจึ ง มี การสั่ งซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ทั จานวนมาก จึ งเป็ น
สาเหตุทาให้รายได้ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นมาก และปี 2555/2556 ช่วงต้นปี ของรอบบัญชี บริ ษทั บริ ษทั มี
รายได้ค่อนข้างดี แต่หลังจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตัวเลขการส่ งออก และตัวเลขการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตัวเลข GDP ของประเทศมีการปรับตัวลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้
ของบริ ษทั ให้ลดลงตามไปด้วย
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ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั อธิ บายถึงรายได้จากการขาย เมื่อดูจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จะเห็ นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิ จการ เพิ่ มขึ้ น แต่ รายได้จากการขายในงบการเงิ นรวม
ลดลง เนื่องมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่า เนื่ องจากบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้ างเป็ น
Holding Company แล้ว ดังนั้นรายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกค้าบางรายที่เดิมเคย
ขายในนาม บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน) ต่อมามีการปรับโครงสร้างบริ ษทั ใหม่ แต่ไม่สามารถไป
เปลี่ยนชื่ อ Supplier list ของลูกค้าได้ ดังนั้นจังยังต้องดาเนิ นการขายในนามบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด
(มหาชน) ต่อไป และในปี ที่ผา่ นมาลูกค้ารายนั้นๆ มีการสั่งซื้ อเข้ามามากกว่าปี ก่อน จึงทาให้รายได้
จากการขายเพิ่มมากขึ้น แต่โดยรวมรายได้จากการขายในงบการเงินรวมลดลง
 ผูถ้ ื อ หุ ้น ขอให้ค ณะกรรมการช่ วยอธิ บ ายถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารในงบเฉพาะกิ จ การลดลงแต่
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบการเงินรวมเพิ่ม ทาให้ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้ แจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริ หารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่ วนหนึ่ งมาจาก
ค่าเสื่ อมราคาที่ทยอยตัดจนหมดแล้ว ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล โปรดักส์ จากัด ซึ่ งเริ่ มก่อตั้งได้ไม่นาน มีการลงทุนและสั่งซื้ อ เครื่ องใช้สานักงาน
และยานพาหนะเข้ามาเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าเสื่ อมและค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึง
ยังได้มีการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษ ท
ั ชี้ แจงเกี่ ยวกับกาลังการผลิ ตของบริ ษทั ว่าความสามารถในการ
ผลิตแต่ละบริ ษทั เป็ นเท่าไหร่ บา้ ง
 กรรมการบริ ษทั ได้มีการชี้แจงว่า กาลังการผลิตรวม 39,500 ตัน คิดจากการทางาน 8 ช.ม.ในแต่ละวัน
ส่ วนกาลังการผลิตจริ งจะแยกเป็ นแต่ละบริ ษทั โดยบริ ษทั มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด มีกาลังการผลิตจริ ง
เท่ากับ 59% และบริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล โปรดักส์ จากัด มีกาลังการผลิตจริ งเท่ากับ 72%
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2556
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง


วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2555/2556
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2555/2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท จานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น
48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปั นผลของบริ ษทั ที่ได้กาหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 40 คานวณมาจากกาไรสุ ทธิ
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ของงบการเงินรวมจานวน 125,254,248.34 บาท ซึ่ งคณะกรรมการเห็นควรให้กาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ดังนี้
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิเงินปันผล วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556
 กาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556
ความเห็ นคณะกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2555/2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่
ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงเงินปั นผลเมื่อดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ที่ผา่ น
มาบริ ษทั ไม่ได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย แต่ปี 2555/2556 บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ถ้าดูงบการเงินแล้วบริ ษทั มีกาไรสะสมที่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้แต่เหตุจึงเรี ยกเงินปั นผลจากบริ ษทั
ย่อย
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ในการจ่ายเงิ นปั นผลจากบริ ษทั ย่อยให้กบั บริ ษทั นั้น จะมีการพิจารณา
ในเรื่ องการบริ หารกระแสเงิ นสดภายในกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยปกติ เงิ นสดที่ ก ลุ่ มบริ ษ ทั ได้รับจากการ
ดาเนิ นการจะอยู่ที่บริ ษทั ย่อย เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิ จการหรื อการลงทุน
ใหม่ๆ อย่างไรก็ดีหากบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริ ษทั
ก็จะมีการเรี ยกรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยอย่างในปี 2555/2556 ที่ผา่ นมา แต่ในปี 2554/2555 บริ ษทั
มีเงินสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปั นผลจึงไม่มีการเรี ยกรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงกาไรสะสมที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อย มีมูลค่าเท่าใด
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ยปี 2556 เท่ากับ 1,089 ล้านบาท หักด้วยทุนจด
ทะเบียนเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ย่อย จะได้กาไรสะสมของบริ ษทั ย่อยที่ประมาณ 450 ล้านบาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ ใ ห้ รั บ รองและอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรก าไรและการจ่ า ยเงิ นปั น ผลประจ าปี
2555/2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้วา่ ในการประชุ มสามัญผู ้
ถื อหุ ้นทุ ก ปี จะต้องมี กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในปี นี้ มี
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายมาณพ
ชิวธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็ นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่ออีกวาระ ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
3) นายมาณพ
ชิวธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ 1) ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 2
2) นิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามเอกสารแนบ 4
ผูด้ าเนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบ
ว่าในครั้ งนี้ ทางบริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ในวันปิ ดสมุ ดทะเบีย น วันที่ 16 ตุ ลาคม 2556 มี สิทธิ เสนอชื่ อผูท้ ี่ มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1) ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2) ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3) โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7
โดยการเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ อ
คณะกรรมการ เริ่ มต้นในวันที่ 9 กันยายน 2556 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มี
ท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
ในวาระที่ 5 นี้ ผดู ้ าเนิ นการประชุ มขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อ
ซักถามก็เปิ ดโอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
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มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นายวิบูลย์
พงศ์ รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
2) นางสาวสุ พตั รา พงศ์ รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
3) นายมาณพ
ชิ วธนาสุ นทร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย จานวน 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2556/2557
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากปี 2555/2556 กลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานลดลง
และมี ผ ลก าไรสุ ทธิ ล ดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษัท จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ให้เท่ากับปี 2555/2556 ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการบริ ษทั
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน
และโบนัสแล้ว และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2556/2557
ผูด้ าเนิ นการประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ได้กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
สาหรั บผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ ง
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2556/2557 ดังนี้
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
2) นายพิชยั
ดัชณาภิรมย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรื อ
3) นายธนะวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
โดยกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1,185,000 บาท (หนึ่ งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ น
จานวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปี 2555/2556
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2556/2557 จานวน 1,185,000 บาท ตามที่คณะกรรม
การเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 42 ราย จานวนเสี ยง 225,510,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย และไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดไว้วา่ ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอวาระอื่นๆ ใน
ครั้งนี้ตอ้ งมีผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งนับจานวนหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดคือ
100,000,000 หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม เพื่ อรั บรองขอให้ที่ ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ได้ และทางบริ ษ ทั ได้
ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่ อเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2556 ต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) ส่ งทางจดหมาย ที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2) ส่ งทาง E-mail ที่ city@wkpgroup.com
3) โทรศัพท์ที่หมายเลข 038-782064-7
โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 9
กันยายน 2556 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 25 กันยายน 2556 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอผ่านช่องทาง
ที่บริ ษทั กาหนด และหากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัยหรื อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มแสดงความ
คิดเห็นได้
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-ไม่ มีผ้ เู สนอเรื่องพิจารณาในวาระอืน่ ๆผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้แจงความเป็ นไปได้ในการจ่ายเงินปั นผลจากร้อยละ 40 เป็ น
ร้อยละ 50
 กรรมการบริ ษั ท ได้ ช้ ี แจงว่ า จะขอน าข้ อ มู ล เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งหน้ า ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอีกครั้ง
 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้แจงเรื่ องรอบบัญชี บริ ษทั ว่าทาไมบริ ษทั ไม่เปลี่ยนรอบบัญชี
ให้ตรงกับรอบปี ปฎิทินเพื่อให้จดจาได้ง่ายขึ้น
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า รอบบัญชี บ ริ ษ ทั เริ่ มตั้งแต่ก ารก่ อตั้ง บริ ษทั จึ งใช้ม าโดยตลอด คื อ 1
สิ งหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริ ษทั เคยมีการปรึ กษาทางที่ปรึ กษาด้านการเงินจึงมีคาแนะนาว่า
น่าจะคงรอบบัญชี เดิมไว้ เนื่ องจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบ
บัญชี
 ผูถ้ ือหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยชี้ แจงว่าทาไมบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั กับสื่ อ
ต่างๆ บ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั ได้มีปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และ ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครัดคือ เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่ งต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แต่ ภ ายหลัง จากยื่ น งบการเงิ น ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ก็ จ ะมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล และมี
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริ ษทั หลักทรัพย์ โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่ วยชี้ แจงแนวโน้มปี 2557 จะเป็ นอย่างไร ดี กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา
หรื อไม่
 กรรมการบริ ษ ทั ได้ช้ ี แจงว่า สิ นค้าของบริ ษ ทั เป็ นสิ นค้า ทุ น หมายความว่า เมื่ อมี ก ารลงทุ นใหม่ ๆ
เกิดขึ้นก็จะมีการซื้ อผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์จดั เก็บและอุปกรณ์ลาเลียง และสิ นค้าทุนมีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างนาน หากลู กค้ามีการสั่งซื้ อสิ นค้าใหม่ ลู กค้าก็จะต้องมีการขยายธุ รกิ จ หรื อใช้งานมานาน
หรื อชารุ ด ลูกค้าถึงจะเปลี่ยนสิ นค้าใหม่ ซึ่ งถ้าเศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอัตราประมาณ
3-5% บริ ษทั คิดว่าน่ าจะเติ บโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุ รกิ จที่ ดาเนิ นอยู่เดิ ม หรื อถ้าเศรษฐกิ จ
ขยายตัวมากๆ คิดว่าบริ ษทั น่าจะเติบโตได้มากกว่า 15% ขึ้นไป แต่ถา้ การลงทุนทางตรง (FDI) น้อย
หรื อการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยในแต่ละปี บริ ษทั ก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะบริ ษทั มี
พึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยูป่ ระมาณ 95% ถ้าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบคือมีการหดตัว บริ ษทั
ก็มีผลกระทบเหมือนกัน โดยเริ่ มตั้งแต่ลูกค้าไม่มีการขยายการลงทุนหรื อขยายกิจการ บริ ษทั เองก็จะ
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ไม่มีการสั่งซื้ อใหม่ๆ เกิ ดขึ้น เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริ ษทั คาดหวังว่าบริ ษทั น่ าจะเติบโตขึ้น ถ้า
การเมื องไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่า งมี นัย สาคัญ แต่ถ้า ในทางกลับกันถ้า
เศรษฐกิ จไม่ ดี บริ ษ ทั ก็ จะต้องหาวิธี ใ นการรั ก ษายอดขายไว้ใ นระดับ ที่ น่า พอใจ ดัง นั้นต้องรอดู
สถานการณ์ในอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึ ง 2558 ที่จะมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) ต้องดูวา่ จะมีประโยชน์หรื อบริ ษทั จะมีผลจากการเปิ ดเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อย่างไรบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า ถ้าการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) แล้วการค้าขายหรื อการ
ลงทุนในประเทศไทยดี ข้ ึน บริ ษทั คิดว่าธุ รกิจประเภทที่ผลิตสิ นค้าทุนต้องมีผลกระทบเชิ งบวกอย่าง
แน่ นอน แต่ถา้ ปี 2558 เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิ จในประเทศไทยก็ยงั หดตัวอยู่
หรื อคงที่ สิ นค้าทุนหรื อการลงทุนทางตรงก็ยงั ไม่มี บริ ษทั คิดว่าการที่บริ ษทั จะเติบโตได้อาจจะต้อง
หาช่องทางอื่นด้วยเหมือนกัน คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเป็ นอย่างไรบ้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
พึ่งพิงตลาดในประเทศอยู่ 95% ส่ งออกเพียง 5% ในอนาคตเมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
แล้ว บริ ษทั ก็มีแผนจะมีการส่ งออกมากขึ้น และในปลายปี บริ ษทั มีแผนขยายธุ รกิจไปลงทุนในธุ รกิจ
ใหม่ ซึ่ ง หากบริ ษ ทั ดาเนิ นการเรี ย บร้ อยแล้วจะมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลัก ทรั พ ย์
กาหนดอีกครั้ง
 ผูถ้ ื อหุ ้นขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่ วยอธิ บายถึ งธุ รกิ จการให้เช่ าคลังสิ นค้า (Warehouse) ว่าเป็ น
อย่างไรบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่าในปั จจุบนั มีการซื้ อที่ดินแล้วและมีการดาเนิ นงานภายใต้บริ ษทั สยาม
ไอโซ โปร จากัด และมีการคุยรายละเอียดกับลูกค้าไว้ 1 รายแล้วซึ่ งเป็ นช่วงน้ าท่วม พอหลังจากนั้น
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง ณ ปั จจุบนั บริ ษทั จึงมีการหาลูกค้ารายใหม่อยู่
 ผู ้ถื อ หุ ้ น ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ช่ ว ยชี้ แจงเกี่ ย วกับ การจัด การบริ หารเงิ น สดที่ ดี แ ละได้
ผลตอบแทนมากกว่านี้
 กรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงว่า เนื่ องจากบริ ษทั มีกาไรในทุกๆ ไตรมาสจึงทาให้บริ ษทั มีกาไรสะสมและ
เงิ นสดเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิ จ
มาแล้ว ทางบริ ษทั จึงมีความระมัดระวังในการใช้เงินสดและการลงทุนเป็ นอย่างมาก หลังจากที่บริ ษทั
ได้ผ่า นวิก ฤตมาได้จึง ได้มี การเตรี ย มเงิ นสดและวงเงิ นกับ สถาบันการเงิ นเพื่ อเตรี ย มความพร้ อม
สาหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว้ ทาให้บริ ษทั มีโอกาสที่จะขยายธุ รกิจมาก
ขึ้นเนื่ องจากมีบุคคลเข้ามาเสนอธุ รกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนด้านพลังงาน การ
ลงทุ นในต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ยังไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลเนื่ องจากยังไม่มีความชัดเจน ส่ วนการ
บริ หารจัดการเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ นั้น ทางฝ่ ายบริ หารตระหนักดีและในปั จจุบนั
ฝ่ ายบริ หารยังคงหาแนวทางการบริ หารจัดการเงินสดที่ดีต่อไป
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 ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ช่วยอธิ บายถึงการลงทุนใหม่ๆ ว่าเป็ นการลงทุนทางด้านใดบ้าง
 กรรมการบริ ษทั ได้อธิ บายว่า บริ ษทั อยากจะใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ตามที่ผถู้ ือหุ ้น
ได้แนะนาไว้ และบริ ษทั มีแผนจะไปจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ หากบริ ษทั ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ น
ภายในปี นี้ บริ ษทั จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลอีกครั้ง และบริ ษทั อยากลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงตลาด
ภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเริ่ มจากเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 16.45 น.
นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ( ประธานที่ประชุม )
ลงชื่อ

รับรองรายงานการประชุม
(นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย)
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