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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
บริษัท  ซิตี ้สตีล  จํากดั (มหาชน) 

วนัพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. 

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

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ณ วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 6 ท่าน และมีกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณภณิดา ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) คุณฉตัรสุมาลย ์ ถนอมจิตต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทัไม่มีกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15:00 น. 
คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 40 

ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้224,187,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.73 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 
13 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้38,167,050 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจาํนวน 27 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้186,020,445 หุน้ 
ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้น และมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได ้ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะ และ
สาํหรับการมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีไดมี้การลงคะแนนและส่งเอกสารใหก้บับริษทัแลว้ บริษทัจะนาํ
คะแนนเสียงมารวมกบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
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3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ท่ีนาํมาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามไดเ้ม่ือผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้าํเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีทาํการเกบ็บตัรลงคะแนน สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือวา่ลง
มติเห็นดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจาํนวนราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละทศนิยม
สองตาํแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงให้ทราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุม
พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพ่ือความถกูตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถทาํการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่านผู ้
ถือหุน้ได ้

7. การเกบ็บตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเกบ็บตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาทาํการนบัคะแนนเสียงเพ่ีอ
ความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมือ่วนัที ่30 พฤศจิกายน 2558 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2558 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 12 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 และหากผูถื้อหุ้นท่าน
ใด  มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

          ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 40 ราย จาํนวนเสียง 224,187,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558/2559  
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและคาํอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ไวใ้นรายงานประจาํปี 2559  ซ่ึงโดย
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สรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ในปี 2558/2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 525.77 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2557/2558 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากบั 680.72 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 154.95 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 22.76 โดยการ
ลดลงของรายไดร้วมนั้นมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ซ่ึงการปรับตวัลดลงของรายไดก้็ไดส่้งผลให้กาํไรสุทธิ
สําหรับปี 2558/2559 มีการปรับตวัลดลงตามไปดว้ย โดยปรับตวัลดลง 70.28 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 50.90 จาก 
138.08 ลา้นบาท ในปี 2557/2558 เหลือ 67.80 ลา้นบาทในปี 2558/2559 สาํหรับฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.94 และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.42 ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินลงทุน
และกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด ส่วนหน้ีสินของกลุ่มบริษทัลดลงประมาณ 18.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 56.76 
ซ่ึงเป็นผลมาจากเจา้หน้ีการคา้และเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ลดลง ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถอ่านคาํอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) เพ่ิมเติมไดจ้ากรายงานประจาํปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ รายงานดงักล่าวไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2558/2559  
ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดาํเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัเป็น
สมาชิกเครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ และในปีท่ีผา่นมาบริษทักไ็ดมี้
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการประกาศ
เจตนารมณ์และบทลงโทษไวอ้ย่างชัดเจน พร้อมทั้ งมีการส่ือสารให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ งหมดไดรั้บทราบ 
สําหรับการสมคัรเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นั้น ทางบริษทัยงัอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาขอ้มูลของโครงการ 
วาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็
เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น

สอบถามว่าทางบริษทัมีการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (CAC) ของสถาบนั IOD แลว้
หรือไม่ และไดด้าํเนินการถึงขั้นตอนใด 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ทางบริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการของ IOD 
ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการศึกษาขอ้มูล 

 ผูถื้อหุน้ นายอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานลดลงเกือบร้อยละ 50 และเม่ือ
เปรียบเทียบกบับริษทัท่ีทาํเก่ียวกบัเหลก็อ่ืนๆ ผลการดาํเนินงานของบริษทัปรับตวัลดลงมากกวา่บริษทัอ่ืนๆ เป็น
เพราะสาเหตุใด และผลการดาํเนินงานมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนหรือไม่, บริษทัมีการวางแผนท่ีจะรับมืออยา่งไร และ
ในขณะน้ี ถึงจุดตํ่าสุดแลว้หรือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่า การท่ีรายไดล้ดลง เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และอุตสาหกรรมโลกมีการชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตและการส่งออก
ในอุตสาหกรรมหลกั เช่น ยานยนต ์และ ส่วนประกอบต่างๆ ชะลอตวัตาม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีการลด
กาํลงัการผลิต ลดการจา้งงาน และการก่อสร้างกมี็แนวโนม้ท่ีจะลดลงดว้ย จึงทาํใหภ้าคเอกชนยงัไม่มีความเช่ือมัน่
ท่ีจะลงทุน ทาํใหค้วามตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัซ่ึงเป็นสินคา้ทุนปรับตวัลดลง ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีจะมีการ
ซ้ือขายกต่็อเม่ือ มีการขยายการผลิต มีการเพ่ิมกาํลงัการผลิต หรือมีการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต ในทุกๆ วนัน้ี 
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ทุกๆ ฝ่ายไดท้าํการงานอย่างหนัก ในการหาลูกคา้รายใหม่ๆ แนะนาํสินคา้ต่างๆ กบับริษทัรายใหม่ๆ และดูแล
ลูกคา้รายหลกัรายเดิม แต่เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัการแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน ลูกคา้เม่ือจะซ้ือสินคา้จึงมีการ
คาํนึงถึงราคามากข้ึน สาํหรับบริษทัท่ีใชก้ารกาํหนดราคาโดยใชต้น้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม จึงไดมี้การลดราคาลง
เพ่ือใหแ้ข่งขนัได ้จึงทาํใหร้ายไดแ้ละกาํไรมีการปรับตวั อยา่งไรกดี็ทางบริษทัจะมุ่งมัน่และฝ่าฟันอุปสรรคน้ีไปให้
ได ้

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ การดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัไม่สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเหล็กอ่ืนๆ ได ้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัไม่
เหมือนกบัของบริษทัเหล็กอ่ืนๆ และแต่ละบริษทัก็มีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั โดยนโยบายของ
บริษทั คือ การมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญัต่อการรักษาส่วนท่ีเป็นผลกาํไรมากกวา่ส่วนท่ีเป็นรายได ้ซ่ึงอาจจะมีบา้ง
ท่ีกาํไรลดลง แต่บริษทักไ็ม่เคยประสบภาวะขาดทุน และสาํหรับประเดน็ในเร่ืองของจุดตํ่าสุดนั้น ทางบริษทัคิดวา่
ข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงบริษทัก็ไดติ้ดตามขอ้มูลและการวิเคราะห์จากส่ือและสถาบนัต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ 

 ผูถื้อหุน้ นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ สอบถามวา่จากงบการเงิน กาํไรสุทธิจากปี 2557/2558 ถึงปี 2558/2559 กาํไร
สุทธิปรับตวัลดลงอยา่งมากถึงร้อยละ 50 นั้นมาจากสาเหตุใด และทางบริษทัสนบัสนุนธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต์
อยา่งเดียว ใช่หรือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าการปรับตวัลดลงของกาํไรสุทธินั้นเป็นผลมา
จากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการท่ีลดลง และมีค่าใชบ้างตวัท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายบางตวัท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคา ซ่ึงไม่ไดป้รับตวัลดลงตามรายไดท่ี้ลดลง สาํหรับในส่วนกลุ่มลูกคา้ บริษทัมีกลุ่ม
ลูกคา้มากกวา่ 3,000 ราย ซ่ึงกระจายอยูก่วา่ 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ทางบริษทัไม่ไดพ่ึ้งพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ถา้
ธุรกิจใดท่ีมีการขยายตวั ทางบริษทักจ็ะเขา้ไปดูแลตรงส่วนนั้น เพราะทางบริษทัมีผลิตภณัฑม์ากเพียงพอท่ีจะดูแล
ในธุรกิจต่างๆ ไม่ใช่แค่กลุ่มยานยนตเ์พียงกลุ่มเดียว 

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ทางบริษทัไม่ได้
สนบัสนุนแค่ธุรกิจยานยนตเ์พียงธุรกิจเดียว แต่เป็นแค่ส่วนหน่ึงท่ีทางบริษทัดูแลอยู ่จึงไดย้กกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง เพราะหากจะกล่าวถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแลว้อาจจะตอ้งใชเ้วลานาน โดยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตน์ั้นกมี็ผลประกอบการท่ีปรับตวัลดลงอยา่งมากเช่นกนั ซ่ึงกเ็ป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลประกอบการของบริษทั 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558/2559 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและงบการเงนิรวมประจําปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2559 
คณะกรรมการไดพิ้จารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบดว้ย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 หากผูถื้อหุน้ท่านใด
มีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
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ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย ถือหุน้จาํนวน 250,200 หุ้น ทาํใหมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
41 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้224,437,695 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.81 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัแผนการลงทุน เน่ืองจากตามงบการเงิน บริษทัไดมี้การลงทุนใน

เงินทุนชัว่คราว ดว้ยการไปฝากเงินระยะ 6 เดือนเพ่ิมข้ึนเกือบ 100 ลา้นบาท และไปลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ี
เป็นตราสารหน้ีเกือบ 20 ลา้นบาท รวมแลว้ 120 ลา้นบาท อยากทราบวา่บริษทัมีแผนการลงทุนอยา่งไร 

 นางภณิดา ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่เงินส่วนน้ีจะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจและสํารองไวเ้พ่ือรักษาสภาพคล่องของบริษทั ส่วนแผนการท่ีทางบริษทัจะนาํไปลงทุน
อะไรนั้น กจ็ะข้ึนอยูก่บัโอกาสและสภาพเศรษฐกิจในอนาคต 

 ผูถื้อหุ้น นายอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัตวัเลขในงบกาํไรขาดทุน จะเห็นว่า รายไดจ้ากการขายลดลง และ
รายได้จากการบริการลดลงค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามว่ารายได้จากการบริการเป็นรายได้ประเภทใด 
นอกจากนั้นบริษทัมีรายไดล้ดลงค่อนขา้งมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่า และ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารกมี็การปรับตวัเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จึงขอทราบรายละเอียดและสาเหตุของการปรับตวัเพ่ิมของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลมา
จากการโอนสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย คืออาคารระหวา่งก่อสร้างมาเป็นอาคารสาํนกังาน และมีการซ้ือยานพาหนะ
เพ่ิมในส่วนของบริษทัย่อย จึงทาํให้มีค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการบริหารปรับตวัสูงข้ึน 
ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นผลจากการปรับโครงสร้างของผูบ้ริหารในปี 2557/2558 โดยมีการเพ่ิม
จาํนวนผูบ้ริหารในปี 2557/2558 สืบเน่ืองมา ทาํใหปี้ 2558/2559 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีการปรับตวัสูงข้ึน สาํหรับ
รายไดค้่าบริการท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัมีการขายสินคา้และให้บริการเป็นแบบโครงการ รายไดท่ี้เกิดข้ึนก็จะ
ข้ึนอยูก่บัคาํสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั ในส่วนของค่าใชจ่้ายจากการขายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน กเ็น่ืองมาจากการแข่งขนั
มีความรุนแรงมากข้ึน และเพ่ือรักษาฐานลกูคา้และรายได ้บริษทัจึงมีการใชจ่้ายในการขายเพ่ิมมากข้ึน 

 ผูถื้อหุน้ นายอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัความหมายของส่วนแบ่งกาํไรในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 นางสาววนัวิสา งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดช้ี้แจงว่า โดยปกติแลว้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะมีการ

แสดงในส่วนของกาํไรสาํหรับปี ซ่ึงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีกาํไรสาํหรับปีเท่ากบั 67 ลา้นบาท และมีการ
แสดงให้เห็นโดยแบ่งกาํไรออกเป็นส่วนของบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม เน่ืองจากบริษทั
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดงันั้นส่วนแบ่งกาํไรจึงแบ่งเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ทั้งหมด 
สาํหรับงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ กาํไรขาดทุนสาํหรับปีและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
สาํหรับปี ซ่ึงเป็นรายการท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง รวมถึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีจะยงัไม่รับรู้เขา้ไปในงบกาํไร
ขาดทุน ดงันั้นในส่วนของการแบ่งปันกาํไร จึงตอ้งมีการแสดงให้เห็นทั้งส่วนของการแบ่งปันกาํไรปกติและการ
แบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จดว้ย 

 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบกระแสเงินสด ว่าเม่ือปี 2558 มีกาํไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 70 ลา้นบาท แต่ในปี 2559 ไม่มี อยากทราบวา่รายการดงักล่าวคืออะไร และใน
อนาคตมีแผนการลงทุนอ่ืนหรือไม่ 
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 นางสาวฉัตรสุมาลย ์ถนอมจิตต ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงวา่เงินสดจาํนวน 70 ลา้นบาท ในปี 2558 
เป็นการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีซ้ือไวแ้ละในปัจจุบนัยงัไม่มีแผนลงทุนใดๆ ในท่ีดิน
ดงักล่าว 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ท่ีดินดงักล่าวซ้ือมาเพ่ือใชใ้นการ
ประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั และในปัจจุบนัยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินนั้น และบริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมจากผูป้ระเมินราคาอิสระตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ แสดงความกงัวลเร่ืองกระแสเงินสดท่ีไดมี้การนาํไปฝากไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะสั้ น
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั บริษทัอาจจะนาํเงินส่วนน้ีมาใชไ้ดไ้ม่ทนั 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่าเงินสดส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และไดฝ้ากไวเ้พ่ือเป็นเงินสาํรองในการประกอบกิจการในอนาคตอยูแ่ลว้ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตักิารจัดสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2558/2559 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการไดเ้สนอให้บริษทั จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
2558/2559 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 24,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีไดก้าํหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คาํนวณมาจากกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมจาํนวน 67,796,209 บาท ซ่ึงคณะกรรมการ
เห็นควรใหก้าํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล วนัองัคารท่ี 13 ธนัวาคม 2559 
 กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัพฤหสับดีท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษี ซ่ึง
จ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558/2559 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายตะวนั บานช่ืน ไดช้มเชยบริษทัท่ีสามารถรักษาผลประกอบการใหบ้ริษทัมีกาํไรในทุกปี ถึงแมว้า่ในปี

ท่ีผา่นมาผลประกอบการอาจจะไม่ดีนกั และเน่ืองจากบริษทัมีกาํไรต่อเน่ืองกนัมาโดยตลอด ประกอบกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลท่ีร้อยละ 40 จึงทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดสะสมเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี จึงขอสอบถามวา่ บริษทัมีนโยบาย
นาํเงินสดส่วนเกินไปทาํอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบา้ง มีความจาํเป็นเพียงใดท่ีตอ้งสะสมเงินสดเป็น
จาํนวนมาก และหากทางบริษทัจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดสาํหรับใชห้มุนเวียนและจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบ จาํนวนเงิน
ควรจะเป็นเท่าไหร่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่เงินสดสะสมนั้น บริษทัตอ้งใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยในการซ้ือวตัถุดิบ บริษทัจะมีการชาํระค่าวตัถุดิบเป็นเงินสดเพ่ือท่ีจะไดรั้บ
ส่วนลดเงินสด นอกจากนั้นยงัเป็นการสาํรองไวส้าํหรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่กูย้ืม
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เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษทัคือ บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีและมีความ
มัน่คงในการประกอบกิจการ และบริษทัจะไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้มื สาํหรับจาํนวนเงินสดท่ีตอ้ง
สาํรองไวส้าํหรับหมุนเวยีนและจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบนั้น จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เศรษฐกิจและปริมาณคาํสั่งซ้ือจาก
ลกูคา้ หากมีคาํสั่งซ้ือมากข้ึนและเศรษฐกิจมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การสาํรองเงินสดกอ็าจจะตอ้งมีมากข้ึน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558/2559 ในอตัรา
หุน้ละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก
วาระ  เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ี
ออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

โดยนายหริรักษ ์จามรกุล ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนั
ปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ 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 038-782064-68 

โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพ่ือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้าํเนินการประชุมขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นายอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั วา่ปัจจุบนัมีทั้งหมดก่ีท่าน เน่ืองจากทางบริษทั

แจง้วา่มีการปรับโครงสร้างการบริหารและมีการเพ่ิมคณะกรรมการ 
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 นางภณิดา ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / รองกรรมการบริหารผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่าเม่ือปีท่ีแลว้ทางบริษทัมีการเพ่ิม
คณะกรรมการ แต่ ณ ปัจจุบนัน้ี ทางบริษทัมีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให ้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อ
อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางบุญทิพย ์ ชา้งนิล   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

2) นายหริรักษ ์ จามรกลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559/2560 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั
ลดลง  ประกอบกับเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในภาวะชะลอตัว บริษัทฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะกําหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2559/2560 ใหเ้ท่ากบัปี 2558/2559 ดงัน้ี 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั
แลว้ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัว่าเป็นประเภทใด มีการจ่าย

ค่าตอบแทนอยา่งไร และมีคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยทั้งหมดก่ีท่าน 
 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจะมีการจ่ายใหก้บัคณะกรรมการในทุกคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัไดก้าํหนดไว้
อยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี สาํหรับคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยนั้น มีทั้งหมด 3 ท่าน ซ่ึงจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม
น้ี เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัแลว้ สาํหรับค่าเบ้ียประชุมน้ีบริษทัจะให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน เท่านั้น 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2559/2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559/2560 
ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจาํปี 2559/2560 ดงัน้ี 

1)  นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ   
2)  นายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
3)  นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ 
4)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
5)  นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
6)  นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้รายใหญ่, และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และมีการกาํหนดค่าตอบแทนรวมจาํนวน 1,335,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2558/2559 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเก่ียวกบับตัรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่ายงัคงมี

ระยะเวลาในการลดหยอ่นภาษีคงเหลืออีกก่ีปี 
 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงวา่บตัรส่งเสริมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยงัคงมีระยะเวลาลดหยอ่นภาษีเหลืออีก 2 ปี 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559/2560 จาํนวน 1,335,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 224,437,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้า่ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงนับจาํนวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพ่ือรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 มีสิทธิเสนอเพ่ิม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 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 038-782064-68 
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โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุน้ นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ สอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้รายไดใ้นปีหนา้ และผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ

ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั และสามารถประมาณการผลการดาํเนินงานในปีน้ีไดห้รือไม่ 
 นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ัดการ ได้ช้ีแจงในท่ีประชุมว่า แนวโน้มรายได้ของปี 

2559/2560 จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เศรษฐกิจ ซ่ึง  
 หากสภาพเศรษฐกิจมีแนวโนม้ท่ีดี มีการขยายตวัของการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทัคาดวา่จะเติบโตดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ 
 หากสภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตวั เป้าหมายของทางกลุ่มบริษทัคงตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้สอดรับกบั

สถานการณ์ในขณะนั้นอีกคร้ังหน่ึง 
 ผูถื้อหุน้ นางวภิาวรรณ จรรยศุ์ภรินทร์ สอบถามเก่ียวกบักลุ่มบริษทัในท่ีน้ีหมายถึงธุรกิจอะไรบา้ง, ธุรกิจท่ีผลิตคือ

อะไรบา้ง และ กลุ่มบริษทัในเครือมีก่ีบริษทั 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่กลุ่มบริษทั หมายถึง บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโลหะโครงสร้าง และอุปกรณ์จดัเกบ็และลาํเลียงสินคา้ 
และในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินการทั้งหมด 3 บริษทั 

 ผูถื้อหุน้ นายอนุ วอ่งสารกิจ สอบถามวา่ ในปีหนา้บริษทัไดมี้การวางแผนงาน หรือ แผนธุรกิจหรือไม่ อะไรบา้ง 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่าทางบริษทัไดมี้การคิดแผนงาน วางแผน

ธุรกิจไวแ้ลว้ แต่ไม่สามารถท่ีจะเปิดเผยได ้เน่ืองจากอาจจะกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั และในบางเร่ืองท่ี
ยงัไม่มีความชดัเจนก็ยงัไม่ควรท่ีจะเปิดเผย หากมีความชดัเจนแลว้ทางบริษทัก็จะทาํการเปิดเผยขอ้มูลผ่านทาง
ตลาดหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ดีในปัจจุบนั การลงทุนของภาคเอกชนมีการปรับตวัลดลง ประกอบกบัสินคา้ของ
บริษทัเป็นลกัษณะสินคา้ทุน ผลประกอบการหรือรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ จึงข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจเป็น
หลกั ทางบริษทัเองก็พยายามหาและมีแผนท่ีจะทาํธุรกิจใหม่ๆ แต่การลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น จะตอ้งศึกษาขอ้มูล
ในธุรกิจนั้นๆ อยา่งรอบคอบ 

 ผูถื้อหุน้ นางณฐัสินี จงเลิศนิธิภทัร์ สอบถามถึงความเช่ือมัน่ในเร่ืองของหุน้ของบริษทัวา่จะเป็นอยา่งไรในอนาคต 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่ ในเร่ืองของราคาหุน้ ทางบริษทัไม่สามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ หรือใหค้วามเช่ือถือใดๆ กบัผูถื้อหุน้ได ้เพราะราคาหุน้ควรจะเป็นไปตามกลไกของตลาด 
 ผูถื้อหุ้น นายอนุ ว่องสารกิจ ไดแ้นะนาํให้บริษทัจดัให้ผูถื้อหุ้นไดมี้มีโอกาสเขา้เยี่ยมชมบริษทั เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงวา่บริษทัยนิดีท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้เยีย่มชม แต่

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิตใหก้บัลูกคา้นั้น หลายรายไดมี้การทาํสัญญาในการรักษาความลบัและหา้มเปิดเผย
ขอ้มูล หรือแมแ้ต่ให้บุคคลภายนอกเห็นช้ินงานหรือรูปแบบผลิตภณัฑ ์จึงตอ้งขออภยัท่ียงัไม่สามารถจดัให้มีการ
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เยี่ยมชมโรงงานได ้สาํหรับคาํแนะนาํเร่ืองการเยี่ยมชมโรงงาน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนาํไปพิจารณา
ตามความเหมาะสม 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16:35 น. 
                           
            นายอนุตร ตนัตราภรณ์             (ประธานท่ีประชุม) 
 
 
      ลงช่ือ รับรองรายงานการประชุม 
                   (นายอนุตร ตนัตราภรณ์)      


