รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น.
สถานทีป่ ระชุม

ห้องทัพพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมื องชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั มีกรรมการทั้งสิ้ น 6 ท่าน และมีกรรมการ
ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 5 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 83.33 โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
1) คุณบุญทิพย์
ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
2) คุณภณิ ดา
ใช้เฮง
กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3) คุณอนุตร
ตันตราภรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) คุณภัทรธร
ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) คุณหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม
1) คุณวันนิสา
2) คุณสุ ธีรา

งามบัวทอง
พันธุ์อุดมศักดิ์

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
เจ้าหน้าที่บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 15:00 น.
คุณอนุตร

ตันตราภรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม

เรื่องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 มีผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 40
ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 224,187,495 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 74.73 โดยแบ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจํานวน
13 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 38,167,050 หุ น้ และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 27 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 186,020,445 หุ น้
ซึ่ งตามกฎหมายมาตรา 103 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น และมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ายได้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
2. ระเบียบการลงคะแนนเสี ยง สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเอง 1 ท่าน มีจาํ นวนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ถือ ซึ่ งในการออก
เสี ยงของผูถ้ ือหุน้ 1 ท่านนั้นจะต้องออกเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที่ถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสี ยงออกเป็ นหลายส่ วน
ได้ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะ และ
สําหรับการมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่ได้มีการลงคะแนนและส่ งเอกสารให้กบั บริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะนํา
คะแนนเสี ยงมารวมกับคะแนนเสี ยงในที่ประชุมในแต่ละวาระ
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3. การพิจารณาเรื่ องต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมที่ได้กาํ หนดไว้ หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับวาระ
ที่นาํ มาพิจารณา ขอให้งดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
4. ผูถ้ ือหุ น้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามได้เมื่อผูด้ าํ เนิ นการประชุมกล่าวจบ และเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็น
5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆ ขอให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดย
ผูด้ าํ เนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ขอให้ผทู้ ี่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาํ การเก็บบัตรลงคะแนน สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมถือว่าลง
มติเห็นด้วย ซึ่ งหลังจากที่นบั คะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นแล้วจะประกาศจํานวนราย จํานวนเสี ยง และจํานวนร้อยละทศนิ ยม
สองตําแหน่ งของผูท้ ี่ ลงคะแนนเสี ยงให้ทราบ และในกรณี ที่ไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง ให้ถือว่าที่ ประชุ ม
พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์
6. การลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผถู้ ือหุน้ ใช้ปากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยงั เป็ นการป้ องกันมิให้ผอู้ ื่นสามารถทําการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านผู้
ถือหุน้ ได้
7. การเก็บบัตรลงคะแนน
7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรื อส่ งแทนกันไม่ได้ ต้องส่ งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง
7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสี ยงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด
8. ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาทําการนับคะแนนเสี ยงเพี่อ
ความโปร่ งใส
ที่ประชุมรับทราบ และเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 โดยได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมจํานวน 12 หน้า ตามที่แนบมาให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 และหากผูถ้ ือหุ ้นท่าน
ใด มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ลงมติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 40 ราย จํานวนเสี ยง 224,187,495 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558/2559
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าบริ ษทั ได้สรุ ปรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และคําอธิ บายและ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ไว้ในรายงานประจําปี 2559 ซึ่ งโดย
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สรุ ปผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2558/2559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท ลดลงจากปี
2557/2558 ซึ่ งมี รายได้รวมเท่ากับ 680.72 ล้านบาท เป็ นจํานวน 154.95 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 22.76 โดยการ
ลดลงของรายได้รวมนั้นมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่ งการปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กาํ ไรสุ ทธิ
สําหรั บปี 2558/2559 มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยปรับตัวลดลง 70.28 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 50.90 จาก
138.08 ล้านบาท ในปี 2557/2558 เหลือ 67.80 ล้านบาทในปี 2558/2559 สําหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42 ซึ่ งเป็ นผลมาจากเงินลงทุน
และกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด ส่ วนหนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ลดลงประมาณ 18.55 ล้านบาท หรื อร้อยละ 56.76
ซึ่ งเป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ การค้าและเงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าลดลง ทั้งนี้ ผถู้ ือหุ ้นสามารถอ่านคําอธิ บายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้จากรายงานประจําปี 2559 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกท่านแล้ว รายงานดังกล่าวได้ผา่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็ นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรั บทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558/2559
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษทั เป็ น
สมาชิกเครื อข่ายหุน้ ส่ วนต้านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย (PACT) ซึ่ งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ และในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ก็ได้มี
การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น ที่ ก าํ หนดไว้อ ย่า งเคร่ ง ครั ด มาโดยตลอด มี ก ารประกาศ
เจตนารมณ์ และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน พร้ อมทั้งมี การสื่ อสารให้พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ
สําหรับการสมัครเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) ของสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นั้น ทางบริ ษทั ยังอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาข้อมูลของโครงการ
วาระนี้ เป็ นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็
เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุม
 ผูถ้ ือหุ ้น นางสาวจุรีรัตน์ ชื่ นสุ วรรณ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น
สอบถามว่าทางบริ ษทั มีการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ (CAC) ของสถาบัน IOD แล้ว
หรื อไม่ และได้ดาํ เนินการถึงขั้นตอนใด
 นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าทางบริ ษทั ยังไม่ได้เข้าร่ วมโครงการของ IOD
ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการศึกษาข้อมูล
 ผูถ้ ือหุ น้ นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานลดลงเกือบร้อยละ 50 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่ทาํ เกี่ยวกับเหล็กอื่นๆ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวลดลงมากกว่าบริ ษทั อื่นๆ เป็ น
เพราะสาเหตุใด และผลการดําเนินงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรื อไม่, บริ ษทั มีการวางแผนที่จะรับมืออย่างไร และ
ในขณะนี้ ถึงจุดตํ่าสุ ดแล้วหรื อไม่
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ี แจงว่า การที่รายได้ลดลง เนื่ องจากอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และอุตสาหกรรมโลกมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลกระทบให้ภาคการผลิตและการส่ งออก
ในอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ และ ส่ วนประกอบต่างๆ ชะลอตัวตาม ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมมีการลด
กําลังการผลิต ลดการจ้างงาน และการก่อสร้างก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย จึงทําให้ภาคเอกชนยังไม่มีความเชื่อมัน่
ที่จะลงทุน ทําให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นสิ นค้าทุนปรับตัวลดลง ซึ่ งสิ นค้าประเภทนี้ จะมีการ
ซื้ อขายก็ต่อเมื่อ มีการขยายการผลิต มีการเพิ่มกําลังการผลิต หรื อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ในทุกๆ วันนี้
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ทุกๆ ฝ่ ายได้ทาํ การงานอย่างหนัก ในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ แนะนําสิ นค้าต่างๆ กับบริ ษทั รายใหม่ๆ และดูแล
ลูกค้ารายหลักรายเดิม แต่เนื่ องจาก ณ ปั จจุบนั การแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ้น ลูกค้าเมื่อจะซื้ อสิ นค้าจึ งมีการ
คํานึ งถึงราคามากขึ้น สําหรับบริ ษทั ที่ใช้การกําหนดราคาโดยใช้ตน้ ทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม จึงได้มีการลดราคาลง
เพื่อให้แข่งขันได้ จึงทําให้รายได้และกําไรมีการปรับตัว อย่างไรก็ดีทางบริ ษทั จะมุ่งมัน่ และฝ่ าฟันอุปสรรคนี้ ไปให้
ได้
 นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า การดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ไม่สามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเหล็กอื่นๆ ได้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไม่
เหมือนกับของบริ ษทั เหล็กอื่นๆ และแต่ละบริ ษทั ก็มีนโยบายในการดําเนิ นงานที่แตกต่างกัน โดยนโยบายของ
บริ ษทั คือ การมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการรักษาส่ วนที่เป็ นผลกําไรมากกว่าส่ วนที่เป็ นรายได้ ซึ่ งอาจจะมีบา้ ง
ที่กาํ ไรลดลง แต่บริ ษทั ก็ไม่เคยประสบภาวะขาดทุน และสําหรับประเด็นในเรื่ องของจุดตํ่าสุ ดนั้น ทางบริ ษทั คิดว่า
ขึ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ งบริ ษทั ก็ได้ติดตามข้อมูลและการวิเคราะห์จากสื่ อและสถาบันต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ
 ผูถ้ ือหุ น้ นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ สอบถามว่าจากงบการเงิน กําไรสุ ทธิ จากปี 2557/2558 ถึงปี 2558/2559 กําไร
สุ ทธิ ปรับตัวลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 50 นั้นมาจากสาเหตุใด และทางบริ ษทั สนับสนุ นธุ รกิจเกี่ยวกับยานยนต์
อย่างเดียว ใช่หรื อไม่
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้ แจงว่าการปรับตัวลดลงของกําไรสุ ทธิ น้ นั เป็ นผลมา
จากรายได้จากการขายและการให้บริ การที่ลดลง และมีค่าใช้บางตัวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบางตัวที่เป็ น
ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่ อมราคา ซึ่ งไม่ได้ปรับตัวลดลงตามรายได้ที่ลดลง สําหรับในส่ วนกลุ่มลูกค้า บริ ษทั มีกลุ่ม
ลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ซึ่ งกระจายอยูก่ ว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ทางบริ ษทั ไม่ได้พ่ ึงพิงธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่ ง ถ้า
ธุรกิจใดที่มีการขยายตัว ทางบริ ษทั ก็จะเข้าไปดูแลตรงส่ วนนั้น เพราะทางบริ ษทั มีผลิตภัณฑ์มากเพียงพอที่จะดูแล
ในธุรกิจต่างๆ ไม่ใช่แค่กลุ่มยานยนต์เพียงกลุ่มเดียว
 นายอนุ ตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริ ษทั ไม่ได้
สนับสนุ นแค่ธุรกิจยานยนต์เพียงธุ รกิจเดียว แต่เป็ นแค่ส่วนหนึ่ งที่ทางบริ ษทั ดูแลอยู่ จึงได้ยกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ข้ ึนมาเป็ นตัวอย่าง เพราะหากจะกล่าวถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วอาจจะต้องใช้เวลานาน โดยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์น้ นั ก็มีผลประกอบการที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่ งก็เป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
และผลประกอบการของบริ ษทั
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558/2559
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินและงบการเงินรวมประจําปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงิ นและงบการเงิ นรวมประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่ งได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2559 และได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกท่านพร้อมกันนี้แล้ว โดยบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใด
มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
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ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย ถือหุ น้ จํานวน 250,200 หุ ้น ทําให้มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น
41 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 224,437,695 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.81
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุน เนื่ องจากตามงบการเงิน บริ ษทั ได้มีการลงทุนใน
เงินทุนชัว่ คราว ด้วยการไปฝากเงินระยะ 6 เดือนเพิ่มขึ้นเกือบ 100 ล้านบาท และไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่
เป็ นตราสารหนี้เกือบ 20 ล้านบาท รวมแล้ว 120 ล้านบาท อยากทราบว่าบริ ษทั มีแผนการลงทุนอย่างไร
 นางภณิ ดา ใช้เฮง กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าเงินส่ วนนี้ จะนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุ รกิจและสํารองไว้เพื่อรั กษาสภาพคล่องของบริ ษทั ส่ วนแผนการที่ ทางบริ ษทั จะนําไปลงทุน
อะไรนั้น ก็จะขึ้นอยูก่ บั โอกาสและสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
 ผูถ้ ือหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบกําไรขาดทุน จะเห็นว่า รายได้จากการขายลดลง และ
รายได้จ ากการบริ การลดลงค่ อ นข้า งมาก จึ ง ขอสอบถามว่า รายได้จ ากการบริ ก ารเป็ นรายได้ป ระเภทใด
นอกจากนั้นบริ ษทั มี รายได้ลดลงค่อนข้างมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการขายปรั บตัวเพิ่มขึ้ นประมาณ 3 เท่า และ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงขอทราบรายละเอียดและสาเหตุของการปรับตัวเพิ่มของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลมา
จากการโอนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย คืออาคารระหว่างก่อสร้างมาเป็ นอาคารสํานักงาน และมีการซื้ อยานพาหนะ
เพิ่มในส่ วนของบริ ษทั ย่อย จึ งทําให้มีค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้ น และส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารปรั บตัวสู งขึ้ น
ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็ นผลจากการปรับโครงสร้างของผูบ้ ริ หารในปี 2557/2558 โดยมีการเพิ่ม
จํานวนผูบ้ ริ หารในปี 2557/2558 สื บเนื่องมา ทําให้ปี 2558/2559 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารมีการปรับตัวสู งขึ้น สําหรับ
รายได้ค่าบริ การที่ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั มี การขายสิ นค้าและให้บริ การเป็ นแบบโครงการ รายได้ที่เกิดขึ้ นก็จะ
ขึ้นอยูก่ บั คําสั่งซื้ อของลูกค้าเป็ นหลัก ในส่ วนของค่าใช้จ่ายจากการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็เนื่องมาจากการแข่งขัน
มีความรุ นแรงมากขึ้น และเพื่อรักษาฐานลูกค้าและรายได้ บริ ษทั จึงมีการใช้จ่ายในการขายเพิ่มมากขึ้น
 ผูถ้ ือหุน้ นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับความหมายของส่ วนแบ่งกําไรในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
 นางสาววันวิสา งามบัวทอง ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ช้ ี แจงว่า โดยปกติแล้วงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะมีการ
แสดงในส่ วนของกําไรสําหรับปี ซึ่ งในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสําหรับปี เท่ากับ 67 ล้านบาท และมีการ
แสดงให้เห็นโดยแบ่งกําไรออกเป็ นส่ วนของบริ ษทั ใหญ่และส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เนื่ องจากบริ ษทั
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ดังนั้นส่ วนแบ่งกําไรจึงแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่ท้ งั หมด
สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ กําไรขาดทุนสําหรับปี และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับปี ซึ่ งเป็ นรายการที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่จะยังไม่รับรู้เข้าไปในงบกําไร
ขาดทุน ดังนั้นในส่ วนของการแบ่งปั นกําไร จึงต้องมีการแสดงให้เห็นทั้งส่ วนของการแบ่งปั นกําไรปกติและการ
แบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็ จด้วย
 ผูถ้ ื อหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ ยวกับงบกระแสเงิ นสด ว่าเมื่ อปี 2558 มี กาํ ไรจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 70 ล้านบาท แต่ในปี 2559 ไม่มี อยากทราบว่ารายการดังกล่าวคืออะไร และใน
อนาคตมีแผนการลงทุนอื่นหรื อไม่
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นางสาวฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ ีแจงว่าเงินสดจํานวน 70 ล้านบาท ในปี 2558
เป็ นการซื้ ออสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งเป็ นที่ ดินที่ ซ้ื อไว้และในปั จจุ บนั ยังไม่มีแผนลงทุนใดๆ ในที่ ดิน
ดังกล่าว
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินดังกล่าวซื้ อมาเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการของกลุ่มบริ ษทั และในปั จจุบนั ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น และบริ ษทั ได้จดั ให้มีการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมจากผูป้ ระเมินราคาอิสระตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
 ผูถ้ ือหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิจ แสดงความกังวลเรื่ องกระแสเงินสดที่ได้มีการนําไปฝากไว้เป็ นเงินลงทุนระยะสั้น
ค่อนข้างมาก ซึ่ งหากเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัว บริ ษทั อาจจะนําเงินส่ วนนี้มาใช้ได้ไม่ทนั
 นางบุญทิ พย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ี แจงว่าเงิ นสดส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นเงิ นฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และได้ฝากไว้เพื่อเป็ นเงินสํารองในการประกอบกิจการในอนาคตอยูแ่ ล้ว
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 4

พิจารณารับรองและอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไร และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558/2559
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เสนอให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี
2558/2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท จํานวน 300,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 24,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ที่ ได้กาํ หนดไว้ไม่เกิ นร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักเงิ นสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 40 คํานวณมาจากกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมจํานวน 67,796,209 บาท ซึ่ งคณะกรรมการ
เห็นควรให้กาํ หนดวันจ่ายเงินปั นผลดังนี้
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผล
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
 กําหนดวันจ่ายเงิ นปั นผล
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
โดยอัตราเงินปั นผลจ่ายเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงินปั นผล ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลจะได้รับเครดิตภาษี ซึ่ ง
จ่ายจากกําไรของกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558/2559 ตามที่
คณะกรรมการเสนอและหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุม
 ผูถ้ ือหุน้ นายตะวัน บานชื่น ได้ชมเชยบริ ษทั ที่สามารถรักษาผลประกอบการให้บริ ษทั มีกาํ ไรในทุกปี ถึงแม้วา่ ในปี
ที่ผา่ นมาผลประกอบการอาจจะไม่ดีนกั และเนื่องจากบริ ษทั มีกาํ ไรต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ประกอบกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลที่ร้อยละ 40 จึงทําให้บริ ษทั มีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จึงขอสอบถามว่า บริ ษทั มีนโยบาย
นําเงินสดส่ วนเกินไปทําอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นบ้าง มีความจําเป็ นเพียงใดที่ตอ้ งสะสมเงินสดเป็ น
จํานวนมาก และหากทางบริ ษทั จําเป็ นต้องสํารองเงินสดสําหรับใช้หมุนเวียนและจ่ายชําระค่าวัตถุดิบ จํานวนเงิน
ควรจะเป็ นเท่าไหร่
 นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าเงินสดสะสมนั้น บริ ษทั ต้องใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยในการซื้ อวัตถุดิบ บริ ษทั จะมีการชําระค่าวัตถุดิบเป็ นเงินสดเพื่อที่จะได้รับ
ส่ วนลดเงินสด นอกจากนั้นยังเป็ นการสํารองไว้สาํ หรับการลงทุนในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่กยู้ ืม
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เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อบริ ษทั คือ บริ ษทั มีสภาพคล่องที่ดีและมีความ
มัน่ คงในการประกอบกิจการ และบริ ษทั จะไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื สําหรับจํานวนเงินสดที่ตอ้ ง
สํารองไว้สาํ หรับหมุนเวียนและจ่ายชําระค่าวัตถุดิบนั้น จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เศรษฐกิจและปริ มาณคําสั่งซื้ อจาก
ลูกค้า หากมีคาํ สั่งซื้ อมากขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การสํารองเงินสดก็อาจจะต้องมีมากขึ้น
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ รับรองและอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558/2559 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี
จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ งในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางบุญทิพย์
ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีก
วาระ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้น จึงขอให้ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งกรรมการที่
ออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นางบุญทิพย์
ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2) นายหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยนายหริ รักษ์ จามรกุล ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้เรี ยนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบว่าในครั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีสิทธิ เสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของผูถ้ ือหุน้ 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 038-782064-68
โดยการเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการ เพื่อเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ ต่อคณะกรรมการ เริ่ มต้นใน
วันที่ 2 กันยายน 2559 และสิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กําหนด
ในวาระที่ 5 นี้ ผดู้ าํ เนิ นการประชุมขอให้ลงมติเป็ นรายบุคคล และหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ด
โอกาส ให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุม
 ผูถ้ ือหุน้ นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษทั ว่าปั จจุบนั มีท้ งั หมดกี่ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั
แจ้งว่ามีการปรับโครงสร้างการบริ หารและมีการเพิ่มคณะกรรมการ
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นางภณิ ดา ใช้เฮง กรรมการบริ ษทั / รองกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การ ได้ช้ ี แจงว่าเมื่อปี ที่แล้วทางบริ ษทั มีการเพิ่ม
คณะกรรมการ แต่ ณ ปัจจุบนั นี้ ทางบริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางบุญทิพย์
ช้างนิล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จํานวน 224,437,695 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
2) นายหริ รักษ์
จามรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง มีมติดงั นี้
 เห็นด้วย
จํานวน 224,437,695 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
 ไม่มีผอู ้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
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พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559/2560
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่ องจากในปี ที่ ผ่านมา ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มีการปรับตัว
ลดลง ประกอบกับ เศรษฐกิ จ ยัง คงอยู่ใ นภาวะชะลอตัว บริ ษัท ฯ จึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะกํา หนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559/2560 ให้เท่ากับปี 2558/2559 ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการบริ ษทั
ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 18,500 บาท
 ค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่ องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัส
แล้ว และหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุม
 ผูถ้ ื อหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิ จ สอบถามเกี่ ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ว่าเป็ นประเภทใด มี การจ่ าย
ค่าตอบแทนอย่างไร และมีคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยทั้งหมดกี่ท่าน
 นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุม ซึ่ งจะมีการจ่ายให้กบั คณะกรรมการในทุกครั้งที่เข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี สําหรับคณะกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยนั้น มีท้ งั หมด 3 ท่าน ซึ่ งจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
นี้ เนื่ องจากได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสแล้ว สําหรับค่าเบี้ยประชุมนี้ บริ ษทั จะให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เท่านั้น
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559/2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559/2560
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ได้
กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุก
ปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่ง บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจําปี 2559/2560 ดังนี้
1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
2) นายธนะวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรื อ
3) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรื อ
4) นายพีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ
5) นายพจน์
อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรื อ
6) นางสาวสุ ลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
โดยบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯ, บริ ษทั ย่อย, ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่, และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึ งมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ และมีการกําหนดค่าตอบแทนรวมจํานวน 1,335,000 บาท ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558/2559
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
ความเห็นทีป่ ระชุม
 ผูถ้ ือหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับบัตรส่ งเสริ มคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ว่ายังคงมี
ระยะเวลาในการลดหย่อนภาษีคงเหลืออีกกี่ปี
 นายอนุตร ตันตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ ีแจงว่าบัตรส่ งเสริ มคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ยังคงมีระยะเวลาลดหย่อนภาษีเหลืออีก 2 ปี
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559/2560 จํานวน 1,335,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 41 ราย จํานวนเสี ยง 224,437,695 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่มีผอู้ อกเสี ยงไม่เห็นด้วย ไม่มีผงู้ ดออกเสี ยง และไม่มีบตั รเสี ย
วาระที่ 8

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดไว้วา่ ในกรณี ที่มีผเู้ สนอวาระอื่นๆ ในครั้งนี้ ตอ้ งมีผู้
ถื อหุ ้นซึ่ งนับจํานวนหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดคื อ 100,000,000 หุ ้น ซึ่ งมา
ประชุมเพื่อรับรองขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ได้ และทางบริ ษทั ได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของทางบริ ษทั ให้ผถู้ ือ
หุน้ ที่มีรายชื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีสิทธิ เสนอเพิ่ม
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 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 038-782064-68
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โดยการเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ต่อคณะกรรมการ เริ่ มในวันที่ 2 กันยายน 2559 และ
สิ้ นสุ ดในวันที่ 21 กันยายน 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริ ษทั กําหนด และหากผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามก็เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้
-ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องพิจารณาในวาระอื่นๆผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็นทีป่ ระชุ ม
 ผูถ้ ือหุน้ นางสาวจุรีรัตน์ ชื่นสุ วรรณ สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ในปี หน้า และผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั และสามารถประมาณการผลการดําเนินงานในปี นี้ ได้หรื อไม่
 นางบุ ญ ทิ พ ย์ ช้า งนิ ล กรรมการบริ ษ ัท / กรรมการผูจ้ ัด การ ได้ช้ ี แ จงในที่ ป ระชุ ม ว่า แนวโน้ม รายได้ข องปี
2559/2560 จะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่ ง
 หากสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี มีการขยายตัวของการลงทุนของภาคธุ รกิจ ภาครัฐ ผลการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะเติบโตดีข้ ึนตามภาวะเศรษฐกิจ
 หากสภาพเศรษฐกิจมีการชะลอตัว เป้ าหมายของทางกลุ่มบริ ษทั คงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้งหนึ่ง
 ผูถ้ ือหุ น้ นางวิภาวรรณ จรรย์ศุภริ นทร์ สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มบริ ษทั ในที่น้ ี หมายถึงธุรกิจอะไรบ้าง, ธุรกิจที่ผลิตคือ
อะไรบ้าง และ กลุ่มบริ ษทั ในเครื อมีกี่บริ ษทั
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ี แจงว่ากลุ่มบริ ษทั หมายถึง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะโครงสร้าง และอุปกรณ์จดั เก็บและลําเลียงสิ นค้า
และในปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนินการทั้งหมด 3 บริ ษทั
 ผูถ้ ือหุน้ นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในปี หน้าบริ ษทั ได้มีการวางแผนงาน หรื อ แผนธุรกิจหรื อไม่ อะไรบ้าง
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ี แจงว่าทางบริ ษทั ได้มีการคิดแผนงาน วางแผน
ธุรกิจไว้แล้ว แต่ไม่สามารถที่จะเปิ ดเผยได้ เนื่องจากอาจจะกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และในบางเรื่ องที่
ยังไม่มีความชัดเจนก็ยงั ไม่ควรที่จะเปิ ดเผย หากมีความชัดเจนแล้วทางบริ ษทั ก็จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทาง
ตลาดหลักทรั พย์ อย่างไรก็ดีในปั จจุ บนั การลงทุนของภาคเอกชนมี การปรั บตัวลดลง ประกอบกับสิ นค้าของ
บริ ษทั เป็ นลักษณะสิ นค้าทุน ผลประกอบการหรื อรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ จึงขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจเป็ น
หลัก ทางบริ ษทั เองก็พยายามหาและมีแผนที่จะทําธุ รกิจใหม่ๆ แต่การลงทุนในธุ รกิจใหม่น้ นั จะต้องศึกษาข้อมูล
ในธุรกิจนั้นๆ อย่างรอบคอบ
 ผูถ้ ือหุน้ นางณัฐสิ นี จงเลิศนิธิภทั ร์ สอบถามถึงความเชื่อมัน่ ในเรื่ องของหุน้ ของบริ ษทั ว่าจะเป็ นอย่างไรในอนาคต
 นางบุญทิพย์ ช้างนิ ล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่า ในเรื่ องของราคาหุ น้ ทางบริ ษทั ไม่สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ หรื อให้ความเชื่อถือใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ ได้ เพราะราคาหุน้ ควรจะเป็ นไปตามกลไกของตลาด
 ผูถ้ ือหุ ้น นายอนุ ว่องสารกิ จ ได้แนะนําให้บริ ษทั จัดให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริ ษทั เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
 นางบุญทิพย์ ช้างนิล กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั ยินดีที่จะให้ผถู้ ือหุ น้ ได้เข้าเยีย่ มชม แต่
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิตให้กบั ลูกค้านั้น หลายรายได้มีการทําสัญญาในการรักษาความลับและห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูล หรื อแม้แต่ให้บุคคลภายนอกเห็นชิ้นงานหรื อรู ปแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องขออภัยที่ยงั ไม่สามารถจัดให้มีการ
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เยี่ยมชมโรงงานได้ สําหรับคําแนะนําเรื่ องการเยี่ยมชมโรงงาน ทางคณะกรรมการรับทราบและจะนําไปพิจารณา
ตามความเหมาะสม
ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:35 น.
นายอนุตร ตันตราภรณ์

ลงชื่อ

(ประธานที่ประชุม)

รับรองรายงานการประชุม
(นายอนุตร ตันตราภรณ์)
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