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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. 

สถานทีป่ระชุม : หอ้งทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

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

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

                2) คุณกมล วรวชัร เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15.20 น. 
คุณวบิูลย ์ พงศรั์ตนเดชาชยั ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1) การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเข้าร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง    และโดยการรับมอบฉนัทะรวม 42 รายนบัจ านวนหุ้นได ้225,510,600 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 75.17 ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา   103 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม    

2) ระเบียบการลงคะแนนเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจ  านวนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 
ซ่ึงในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถ
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แบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได ้ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

3) การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้ าหนดไว ้หากผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัวาระท่ีน ามาพิจารณา ขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4) ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้  าเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็น 

5) ในการพิจารณาเพื่อผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยผูด้  าเนินการจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอให้ผูท่ี้ประสงค์
ลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการเก็บคะแนน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ี
ไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลงมติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจ านวนราย 
จ านวนเสียง และจ านวนร้อยละของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ด
ออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6) การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือใน
บตัรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกตอ้งชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถท าการแกไ้ข
บตัรลงคะแนนของท่านได ้ 

7)   การเก็บบตัรลงคะแนน 
      7.1)  บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง 

 7.2)  หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ให้ลงคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หน้าท่ีจะท าการเก็บบตัรลงคะแนน
พร้อมกนัทั้งหมด 

8)  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ี           
     ประชุม โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มา     
     ท  าการนบัคะแนนเสียงเพี่อความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที ่30 พฤศจิกายน 2555 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2555 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมจ านวน 9 หนา้ ตามท่ีแนบมาให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 และ
หากผูถื้อหุน้ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 

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

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555/2556  
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
ประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2556  และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
แลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2555/2556 จึงไม่มีการลงมติใน
วาระน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบปี 2555/2556 

วาระที ่3  อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกนัน้ี
แลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายว่ารายได้ในปี 2553/2554 ค่อนข้างน้อย ส่วนปี 

2554/2555 ค่อนขา้งสูง และปี 2555/2556 ลดลงเพียงเล็กนอ้ย จึงอยากทราบวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจ านวน
มาก เน่ืองมาจากสาเหตุใด  

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงว่า ในปี 2553/2554 สาเหตุท่ีรายไดค้่อนขา้งน้อย เน่ืองจากเป็นช่วง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ส่วนปี 2554/2555 สาเหตุท่ีรายไดเ้พิ่มข้ึนจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเกิดอุทกภยั 
ท าให้โรงงานต่างๆ เร่งซ่อมแซมโรงงานจึงมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทัจ านวนมาก จึงเป็น
สาเหตุท าให้รายไดข้องบริษทัเพิ่มข้ึนมาก และปี 2555/2556 ช่วงตน้ปีของรอบบญัชีบริษทั บริษทัมี
รายไดค้่อนขา้งดี แต่หลงัจากช่วงเดือนมกราคม 2556 ตวัเลขการส่งออก และตวัเลขการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งตวัเลข GDP ของประเทศมีการปรับตวัลดลง จึงมีผลกระทบต่อรายได้
ของบริษทัใหล้ดลงตามไปดว้ย 
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 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัอธิบายถึงรายไดจ้ากการขาย เม่ือดูจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
จะเห็นว่ารายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ เพิ่มข้ึน แต่รายได้จากการขายในงบการเงินรวม 
ลดลง เน่ืองมาจากสาเหตุใด 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดป้รับโครงสร้างเป็น 
Holding Company แลว้ ดงันั้นรายไดจ้ากการขายในงบเฉพาะกิจการ จึงมาจากลูกคา้บางรายท่ีเดิมเคย
ขายในนาม บริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั (มหาชน) ต่อมามีการปรับโครงสร้างบริษทัใหม่ แต่ไม่สามารถไป
เปล่ียนช่ือ Supplier list ของลูกคา้ได ้ดงันั้นจงัยงัตอ้งด าเนินการขายในนามบริษทั ซิต้ี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) ต่อไป และในปีท่ีผา่นมาลูกคา้รายนั้นๆ มีการสั่งซ้ือเขา้มามากกว่าปีก่อน จึงท าให้รายได้
จากการขายเพิ่มมากข้ึน แต่โดยรวมรายไดจ้ากการขายในงบการเงินรวมลดลง 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการช่วยอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบเฉพาะกิจการลดลงแต่
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวมเพิ่ม ท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบเฉพาะกิจการลดลง ส่วนหน่ึงมาจาก
ค่าเส่ือมราคาท่ีทยอยตดัจนหมดแลว้ ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารของงบการเงินรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก 
บริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ  ากดั ซ่ึงเร่ิมก่อตั้งไดไ้ม่นาน มีการลงทุนและสั่งซ้ือ เคร่ืองใชส้ านกังาน 
และยานพาหนะเขา้มาเพิ่มข้ึน ท าใหค้่าเส่ือมและค่าใชจ่้ายในการบริหารมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน รวมถึง
ยงัไดมี้การจา้งบุคลากรเพิ่มข้ึนดว้ย 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช้ีแจงเก่ียวกบัก าลงัการผลิตของบริษทัว่าความสามารถในการ
ผลิตแต่ละบริษทัเป็นเท่าไหร่บา้ง 

 กรรมการบริษทัไดมี้การช้ีแจงวา่ ก าลงัการผลิตรวม 39,500 ตนั คิดจากการท างาน 8 ช.ม.ในแต่ละวนั 
ส่วนก าลงัการผลิตจริงจะแยกเป็นแต่ละบริษทั โดยบริษทั มาร์ค เวิลด์ไวด์ จ  ากดั มีก าลงัการผลิตจริง
เท่ากบั 59% และบริษทั ซิต้ี สตีล โปรดกัส์ จ  ากดั มีก าลงัการผลิตจริงเท่ากบั 72% 

 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2556 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555/2556 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการปี 2555/2556 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จ านวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
48,000,000 บาท ตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษทัท่ีไดก้ าหนดไวป้ระมาณร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ค านวณมาจากก าไรสุทธิ
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ของงบการเงินรวมจ านวน 125,254,248.34 บาท ซ่ึงคณะกรรมการเห็นควรให้ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2556 
 ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัศุกร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ  ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2555/2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสให้ท่ี
ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงเงินปันผลเม่ือดูจากงบการเงิน ปี 2554/2555 ท่ีผา่น

มาบริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย แต่ปี 2555/2556 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ถา้ดูงบการเงินแลว้บริษทัมีก าไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลไดแ้ต่เหตุจึงเรียกเงินปันผลจากบริษทั
ยอ่ย 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ในการจ่ายเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยให้กบับริษทันั้น จะมีการพิจารณา
ในเร่ืองการบริหารกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษทั โดยปกติเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัได้รับจากการ
ด าเนินการจะอยู่ท่ีบริษทัย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการหรือการลงทุน
ใหม่ๆ อยา่งไรก็ดีหากบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้และมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ บริษทั
ก็จะมีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยอยา่งในปี 2555/2556 ท่ีผา่นมา แต่ในปี 2554/2555 บริษทั
มีเงินสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงก าไรสะสมท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย มีมูลค่าเท่าใด 
 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีส่วนไดเ้สียปี 2556 เท่ากบั 1,089 ลา้นบาท หักดว้ยทุนจด
ทะเบียนเรียกช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย จะไดก้ าไรสะสมของบริษทัยอ่ยท่ีประมาณ 450 ลา้นบาท 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2555/2556 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระ  ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งจ านวน 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 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ว่าในคร้ังน้ีทางบริษทัได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริษทั ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นต่อคณะกรรมการ ด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

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 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นต่อ
คณะกรรมการ เร่ิมตน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏวา่ไม่มี
ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้  าเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือ
ซกัถามก็เปิดโอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

mailto:city@wkpgroup.com
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นายวบูิลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ประธานกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
2) นางสาวสุพตัรา พงศ์รัตนเดชาชัย กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
3) นายมาณพ ชิวธนาสุนทร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง มีมติดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556/2557 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เน่ืองจากปี 2555/2556 กลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานลดลง 
และมีผลก าไรสุทธิลดลงจากปีท่ีผ่านมา บริษัทจึง เห็นสมควรท่ีจะก าหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ใหเ้ท่ากบัปี 2555/2556 ดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
และโบนัสแล้ว และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556/2557 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2556/2557 ดงัน้ี 

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

โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1,185,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนห้าพนับาทถว้น)  ซ่ึงเป็น
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีท่ีเท่ากบัปี 2555/2556 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั ให้เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556/2557 จ านวน 1,185,000 บาท ตามท่ีคณะกรรม 
การเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 42 ราย จ านวนเสียง 225,510,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ใน
คร้ังน้ีตอ้งมีผูถื้อหุน้ซ่ึงนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดคือ 
100,000,000 หุ้น ซ่ึงมาประชุมเพื่อรับรองขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และทางบริษทัได้
ประกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556
ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2556 ต่อคณะกรรมการ 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  

โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 9 
กนัยายน 2556 และส้ินสุดในวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอผา่นช่องทาง
ท่ีบริษทัก าหนด และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือซักถามก็เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นได ้ 

mailto:city@wkpgroup.com
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 -ไม่มีผู้เสนอเร่ืองพจิารณาในวาระอืน่ๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
ความเห็นทีป่ระชุม 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงความเป็นไปไดใ้นการจ่ายเงินปันผลจากร้อยละ 40 เป็น
ร้อยละ 50  

 กรรมการบริษัทได้ช้ีแจงว่า  จะขอน าข้อมูลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังหน้าให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงเร่ืองรอบบญัชีบริษทัวา่ท าไมบริษทัไม่เปล่ียนรอบบญัชี
ใหต้รงกบัรอบปีปฎิทินเพื่อใหจ้ดจ าไดง่้ายข้ึน 

 กรรมการบริษทัได้ช้ีแจงว่า รอบบญัชีบริษทั เร่ิมตั้งแต่การก่อตั้งบริษทั จึงใช้มาโดยตลอด คือ 1 
สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม และทางบริษทัเคยมีการปรึกษาทางท่ีปรึกษาดา้นการเงินจึงมีค าแนะน าวา่ 
น่าจะคงรอบบญัชีเดิมไว ้เน่ืองจากมีความสะดวกในการยื่นงบการเงินและสะดวกในการตรวจสอบ
บญัชี 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงว่าท าไมบริษทัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักบัส่ือ
ต่างๆ บา้ง  

 กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงวา่  บริษทัไดมี้ปฎิบติัตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์
และ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัดคือ เก่ียวกบังบการเงิน  ซ่ึงตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลก่อนยื่นงบการเงินให้ตลาด
หลักทรัพย์ แต่ภายหลังจากยื่นงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลและมี
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์โทรมาสัมภาษณ์ตลอดทุกไตรมาส 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยช้ีแจงแนวโนม้ปี 2557 จะเป็นอยา่งไร ดีกวา่ 2 ปีท่ีผ่านมา
หรือไม่  

 กรรมการบริษทัได้ช้ีแจงว่า สินค้าของบริษทัเป็นสินคา้ทุน หมายความว่าเม่ือมีการลงทุนใหม่ๆ 
เกิดข้ึนก็จะมีการซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น อุปกรณ์จดัเก็บและอุปกรณ์ล าเลียง และสินคา้ทุนมีอายกุารใชง้าน
ค่อนขา้งนาน หากลูกคา้มีการสั่งซ้ือสินคา้ใหม่ ลูกคา้ก็จะตอ้งมีการขยายธุรกิจ หรือใช้งานมานาน 
หรือช ารุด ลูกคา้ถึงจะเปล่ียนสินคา้ใหม่  ซ่ึงถา้เศรษฐกิจปกติคือ GDP มีการเติบโตในอตัราประมาณ 
3-5% บริษทัคิดว่าน่าจะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 10% จากธุรกิจท่ีด าเนินอยู่เดิม หรือถ้าเศรษฐกิจ
ขยายตวัมากๆ คิดวา่บริษทัน่าจะเติบโตไดม้ากกว่า 15% ข้ึนไป แต่ถา้การลงทุนทางตรง (FDI) นอ้ย
หรือการขยายตวัของเศรษฐกิจนอ้ยในแต่ละปี บริษทัก็จะไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั  เพราะบริษทัมี
พึ่งพาการเติบโตภายในประเทศอยูป่ระมาณ 95%  ถา้เศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบคือมีการหดตวั บริษทั
ก็มีผลกระทบเหมือนกนั โดยเร่ิมตั้งแต่ลูกคา้ไม่มีการขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ บริษทัเองก็จะ
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ไม่มีการสั่งซ้ือใหม่ๆ เกิดข้ึน เพราะฉะนั้นในปี 2557 บริษทัคาดหวงัว่าบริษทัน่าจะเติบโตข้ึน ถ้า
การเมืองไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญั แต่ถ้าในทางกลับกันถ้า
เศรษฐกิจไม่ดี บริษทัก็จะต้องหาวิธีในการรักษายอดขายไวใ้นระดับท่ีน่าพอใจ ดังนั้นต้องรอดู
สถานการณ์ในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึง 2558 ท่ีจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ตอ้งดูวา่จะมีประโยชน์หรือบริษทัจะมีผลจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยา่งไรบา้ง 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายว่า ถา้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว้การคา้ขายหรือการ
ลงทุนในประเทศไทยดีข้ึน บริษทัคิดว่าธุรกิจประเภทท่ีผลิตสินคา้ทุนตอ้งมีผลกระทบเชิงบวกอยา่ง
แน่นอน แต่ถา้ปี 2558 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็มีแล้วแต่เศรษฐกิจในประเทศไทยก็ยงัหดตวัอยู่
หรือคงท่ี สินคา้ทุนหรือการลงทุนทางตรงก็ยงัไม่มี บริษทัคิดวา่การท่ีบริษทัจะเติบโตไดอ้าจจะตอ้ง
หาช่องทางอ่ืนดว้ยเหมือนกนั คงรอดูเศรษฐกิจของประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ปัจจุบนับริษทัยงั
พึ่งพิงตลาดในประเทศอยู ่ 95% ส่งออกเพียง 5% ในอนาคตเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แลว้ บริษทัก็มีแผนจะมีการส่งออกมากข้ึน และในปลายปีบริษทัมีแผนขยายธุรกิจไปลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ ซ่ึงหากบริษทัด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดอีกคร้ัง 

 ผูถื้อหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงธุรกิจการให้เช่าคลงัสินคา้ (Warehouse) ว่าเป็น
อยา่งไรบา้ง 

 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ในปัจจุบนัมีการซ้ือท่ีดินแลว้และมีการด าเนินงานภายใตบ้ริษทั สยาม 
ไอโซ โปร จ ากดั และมีการคุยรายละเอียดกบัลูกคา้ไว ้1  รายแลว้ซ่ึงเป็นช่วงน ้ าท่วม พอหลงัจากนั้น
ลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง ณ ปัจจุบนับริษทัจึงมีการหาลูกคา้รายใหม่อยู ่

 ผู ้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทช่วยช้ีแจงเก่ียวกับการจัดการบริหารเงินสดท่ีดีและได้
ผลตอบแทนมากกวา่น้ี  

 กรรมการบริษทัไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจากบริษทัมีก าไรในทุกๆ ไตรมาสจึงท าให้บริษทัมีก าไรสะสมและ
เงินสดเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หากยอ้นกลบัไปเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดป้ระสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ
มาแลว้ ทางบริษทัจึงมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินสดและการลงทุนเป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีบริษทั
ได้ผ่านวิกฤตมาได้จึงได้มีการเตรียมเงินสดและวงเงินกับสถาบนัการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการสะสมเงินสดไว ้ท าให้บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจมาก
ข้ึนเน่ืองจากมีบุคคลเขา้มาเสนอธุรกิจใหม่ๆ ให้ร่วมลงทุน ไม่วา่จะเป็นการลงทุนดา้นพลงังาน การ
ลงทุนในต่างประเทศ แต่ทางบริษทัยงัไม่ได้เปิดเผยขอ้มูลเน่ืองจากยงัไม่มีความชัดเจน ส่วนการ
บริหารจดัการเงินสดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้นั้น ทางฝ่ายบริหารตระหนกัดีและในปัจจุบนั
ฝ่ายบริหารยงัคงหาแนวทางการบริหารจดัการเงินสดท่ีดีต่อไป 
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 ผูถื้อหุน้ขอใหค้ณะกรรมการบริษทัช่วยอธิบายถึงการลงทุนใหม่ๆ วา่เป็นการลงทุนทางดา้นใดบา้ง  
 กรรมการบริษทัไดอ้ธิบายวา่ บริษทัอยากจะใชป้ระโยชน์จากเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามท่ีผูถื้อหุ้น

ไดแ้นะน าไว ้และบริษทัมีแผนจะไปจดัตั้งบริษทัย่อยในต่างประเทศ หากบริษทัด าเนินการเสร็จส้ิน
ภายในปีน้ี บริษทัจะท าการเปิดเผยขอ้มูลอีกคร้ัง และบริษทัอยากลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงตลาด
ภายในประเทศให้น้อยลงและไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศโดยเร่ิมจากเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.45 น. 

            นายวบิูลย ์  พงศรั์ตนเดชาชยั  ( ประธานท่ีประชุม ) 
 

ลงช่ือ    รับรองรายงานการประชุม 

  (นายวบิูลย ์พงศรั์ตนเดชาชยั)      
 


