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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 เมษายน 2564 

         

 ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม (CROWNE BALLROOM) ชัน้ 21 โรงแรม คราวน ์พลาซา่ กรุงเทพฯ ลมุพินี พารค์ เลขที่ 952 
ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น.  

 โดยในการประชุมครัง้นี  ้คุณเกรียงไกร รกัษ์กุลชน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว
คณสัวรรณ ภูว่ฒันาดิลกกรู เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 รายช่ือกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ตวัแทนจากบรษัิทผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษา ที่เขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้
1. คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
2. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุสมชยั เลขะพจนพ์านชิ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
4. คณุอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
5. คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
6.  คณุเอือ้มพร ปัญญาใส  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
7. คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ  กรรมการ และ เลขานกุารบรษัิทฯ 
8. คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน 
9. คณุฐิตกร อษุยพร ประธานเจา้หนา้ทีก่ารตลาด 
10. คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรตัน ์ รองผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน 
11.  คณุวิไล สนุทรวาณี ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
12.  คณุสริารมย ์ จึงโสภณวิทวสั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท ดรากอ้น ทร ีเซอรว์ิส จ ากดั  

 
กรรมการที่ลาประชุม 

- ไมม่ี –  
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 
7 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะ และมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมรวม 
44 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้528,157,274 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 80.02 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
660,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ  

ก่อนเริม่การประชมุ บรษัิทฯ ไดแ้จง้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุภายใตส้ถานการณ ์การแพรร่ะบาด
ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

ก่อนการประชุม บริษัทฯมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เขา้ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องท าแบบคัดกรอง  
COVID-19 โดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุงดเขา้รว่มประชมุ เมื่อมีอาการเขา้ขา่ยอยา่งใดอย่างหนึ่ง เช่น อณุหภมูิรา่งกายเกิน 37.5 
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องศาเซลเซียส มีอาการ ไอ จาม เจ็บ คอ อาศยัอยู่ในพืน้ที่ควบคุมสงู มีประวตัิใกลชิ้ดสมัผสัผูป่้วย COVID-19 และ มีประวตัิ
เดินทางไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ไดข้อความร่วมมือ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1. เวน้ระยะห่างระหวา่งตวับคุคลอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร และใหน้ั่งประจ าที่ ที่บรษัิทฯ ก าหนดไวเ้พื่อลดการเคลือ่นยา้ย 
โดยระยะหา่งส าหรบัท่ีนั่งของทกุทา่นมีระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 

2. งดการใชไ้มโครโฟน กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีค  าถาม ใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัเตรยีมไว ้
3. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา และหมั่นลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือ ที่จดัเตรยีมไวใ้หต้ามจดุตา่งๆ 
4. งดการรบัประทานอาหารและเครือ่งดื่มตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ีประชมุและบรเิวณใกลเ้คียง 
บริษัทฯ จะด าเนินการจดัประชุมใหก้ระชบัภายในเวลา 2 ชั่วโมง ส าหรบัค าถามทกุค าถามที่ไม่ไดต้อบในหอ้งประชุม 

บรษัิทฯ จะตอบและเผยแพรล่งบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  
เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ จึงเรียนเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย เป็นตวัแทน

อิสระในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง โดยคณุอนนัต ์ธีระบญุ ผูถื้อหุน้รายย่อย อาสาเป็นตวัแทนเพื่อรว่มสงัเกตการณใ์น
การนบัคะแนนในแตล่ะวาระ  

เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั บรษัิทฯ ไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้รายหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ที่ประสงคจ์ะออกเสียง ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในวาระใด โปรดท าเครื่องหมาย

ในบตัรลงคะแนน ท่ีเป็นช่องความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิเช่นนัน้จะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักลา่ว
เป็นบตัรเสยี โดยผูถื้อหุน้ตอ้งลงลายมือช่ือก ากบั ในบตัรลงคะแนนดงักลา่วดว้ย  

3. ส าหรบัการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพื่อไป หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่า
คะแนนเสียงที่เหลือจากการหกัออกดงักลา่ว เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยกบัวาระนัน้ๆ และหากผูถื้อหุน้ท่านใดที่
ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรุณายกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน 

4. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชุม ระหวา่งที่เจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจะเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาวาระตอ่ไปแลว้จึงกลบัมาแจง้ผลคะแนนในวาระท่ีผา่นมา 

5. ผูถื้อหุ้นท่านใดที่มีค  าถามเพิ่มเติม ขอใหส้อบถามค าถามที่เก่ียวเนื่องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็น
ค าถามที่แตกตา่งจากวาระการประชมุ ขอใหส้อบถามในวาระ เรือ่งอื่นๆ และขอใหท้า่นผูถื้อหุน้เขียนค าถามลงใน
กระดาษที่ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หส้ง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ 

  บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที่ 
1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตัง้แต่
วนัที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ และไม่มีการส่งค าถามล่วงหนา้ในช่วงเวลาดังกล่าวและขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
  บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งส าเนาเอกสารรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบ
ลว่งหนา้แลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมตใินวาระดงักลา่ว 
 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 ในปี 2563 บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานสรุปได ้ดงันี ้

ด้านรายได ้

รายไดร้วมของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 เทา่กบั 7,386 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.88 เมื่อเทียบกบัปี 

2562 เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้ศรษฐกิจไทย

ลดลงรอ้ยละ 6.4 และการบริโภคเหล็กในประเทศลดลงจากปี 2562 ถึงรอ้ยละ 10.44 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี

ปรมิาณยอดขายเป็นตนัลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 9.53 ประกอบกบัมีผลกระทบดา้นทิศทางราคาเหลก็โลก

ที่ต  ่ากวา่คา่เฉลีย่ของปี 2562 

ด้านก าไรขขั้นต้นและก าไรสุทธิ 

ก าไรขัน้ตน้ประจ าปี 2563 เท่ากบั 725 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 9.82 ของรายได้

รวม เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 6.54 ของรายไดร้วม และก าไร

สทุธิประจ าปี 2563 เท่ากับ 203.01 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 2.75 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้

จากปี 2562 ที่มีอตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 0.79 เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศ

ในช่วงปลายปี 2563 สง่ผลใหร้าคาเหลก็ทัง้ในตลาดโลกและในประเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

ด้านโครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดแ้บง่ตามประเภทของกลุม่ลกูคา้ แบง่เป็นการขายผา่นกลุม่ตวัแทนจ าหนา่ยซึง่เป็น

สดัส่วนมากสดุคิดเป็นรอ้ยละ 76 รองลงมาเป็นกลุ่มโครงการก่อสรา้งรอ้ยละ 15 และกลุ่มอุตสาหกรรม 
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รอ้ยละ 9 ซึง่กลุม่โครงการก่อสรา้งและกลุม่อตุสาหกรรมมีสดัสว่นลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์

เศรษฐกิจที่มีการชะลอตวั 

ด้านฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วมเท่ากบั 4,540 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 3.42 เป็นผลมาจากยอดสินคา้

คงเหลือและเงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบที่ เพิ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 ในส่วนของหนี ้สินรวม  

เท่ากับ 2,050 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 6.16 เป็นผลมาจากยอดเงินกู้ระยะสัน้จากธนาคาร

เพิ่มขึน้ตามการใชเ้งินทนุหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

ในปี 2563 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) เท่ากับ รอ้ยละ 8.15 และ อัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัย ์(ROA) เทา่กบั รอ้ยละ 4.47 ซึง่เพิ่มขึน้ตามทิศทางอตัราก าไรสทุธิประจ าปีที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

ด้านสภาพคล่อง 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (D/E ratio) ปี 2563 เท่ากับ 0.82 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2562 

เลก็นอ้ย เนื่องจากยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน และ อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (Current 

Ratio) ปี 2563 เทา่กบั 1.47 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 2562 เลก็นอ้ย สดัสว่นสภาพคลอ่งทัง้สองตวัแสดงใหเ้ห็นว่า

สภาพคลอ่งของบรษัิทยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่ดีเช่นเดียวกบัปีก่อน 

Inventory day & AR Day 

ปี 2563 ส่วนของระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ที่  42 วัน เพิ่มขึน้จากปี  2562 ที่อยู่ที่  39 วัน  

ซึง่ระยะเวลาการเก็บหนีท้ี่เพิ่มขึน้จากปี 2562 เลก็นอ้ย แต่ยงัคงเป็นไปตามนโยบายสนิเช่ือของทางบรษัิทฯ 

ที่ใหอ้ยู่ระหว่าง 30-60 วนั ตามประเภทของลูกคา้ ส่วนระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 76 วัน 

เพิ่มขึน้จากปี 2562  ที่อยู่ที่ 59 วนั เนื่องจากช่วงปลายปี 2563 นี ้ความตอ้งการใชเ้หล็กเริ่มฟ้ืนตวัขึน้ตาม

ทิศทางเศรษฐกิจ บรษัิทฯ จึงมีนโยบายในการเก็บสนิคา้เพิ่มขึน้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต์ลาด 

เหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมา 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รบัการรบัรอง จากโครงการของ CAC หรือ แนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของ
ภาคเอกชนไทย ในปี 2563 บริษัทฯ ด าเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสมัพนัธ์ เรื่อง  งดรบัของขวญั
(No Gift Policy) บนหนา้เว็ปไซตข์องบรษัิทฯ ซึง่สว่นใหญ่บรษัิทฯ ไดร้บัความรว่มมือเป็นอยา่งดีจากผูม้ีสว่น
ไดเ้สีย และบริษัทฯ ไดร้บักาารประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 ในระดับ ดีเลิศ 
(Excellent CG Scoring) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 

 
 คณุทรงผล สคุนธพงศ ์อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย 
สอบถามว่า ธุรกิจผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) ในปีที่ผ่านมา มีกลุ่มลูกค้าใดใหก้ารตอบรบัสูงสุด และ
แผนกลยทุธใ์นปี 2564 บรษัิทฯ มีแผนในการขยายตลาดในธุรกิจอยา่งไร 
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คุณฐิตกร อุษยพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  ธุรกิจผลิตเหล็กแผ่น  
(Cut Sheet) ปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมไดด้ีที่สดุ และส าหรบัแผนกล
ยทุธข์องบรษัิทฯในปี 2564 บรษัิทฯ มีแผนจะขยายเขา้สูล่กูคา้กลุม่อตุสาหกรรม 

คณุทรงผล สคุนธพงศ ์อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย 
สอบถามเพิ่มเติมว่า การเก็บวตัถดุิบเพิ่มในปลายปี 2563 ขอใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงถึงสญัญาณของ demand ว่า
อยูใ่นระดบัใดและคาดวา่จะมีผลอีกนานเทา่ไร มีความเสีย่งตอ่การดอ้ยคา่ของ inventory การผลติมากนอ้ย
เพียงใด 

คุณธิติมา วัฒนศักดากุุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ เริ่มมี  
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ เห็นสญัญานการขาดแคลน (Shortage) 
ของSupply ที่เป็นวตัถุดิบตามประเทศต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ถ่านหิน รวมถึงการปิดของโรงงานของกลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์ที่มีเศษเหล็กชัน้ดี ซึ่งเป็นส่วนผสมของเหล็กอีกประเภทหนึ่ง ในขณะที่ประเทศจีน
สามารถควบคุมสถานกาณ์ COVID 19 ได้ และปลายปีที่ผ่านมายังมีวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะในแถบ
อเมรกิาร และยโุรป ท าให ้Demand เพิ่มขึน้ จากสญัญาณดงักลา่วท าให ้ปลายปี 2563 บริษัทฯ มีการเก็บ
วตัดุิบมากขึน้ และในปี 2564 ราคาเหลก็เริม่สงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดโลก บรษัิทฯใหค้วามส าคญักบั
การบรหิารจดัการปรมิาณ Inventory ใหเ้หมาะสมกบัการผลติ และอยูใ่นระดบัความเสีย่งที่สามารถรบัได ้
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

   บริษัทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ขอ้มลูงบการเงินแลว้ลว่งหนา้ พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 รูปแบบ QR Code ในเอกสารแนบล าดบัที่ 8 ซึ่งงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดร้บัการสอบทานจาก คุณวธู ขยันการนาวี 
ผูส้อบบญัชีบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดัโดยผูส้อบบญัชีไดร้ายงานว่างบการเงินดงักลา่วถกูตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
คณุทรงผล สคุนธพงศ ์อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย 

สอบถามวา่ ที่ดินท่ีถกูประเมินราคาเพิ่มเป็น 748.1 ลา้นบาท (ตามหมายเหตขุอ้ 12 ในงบการเงิน) คือที่ไหน 
และจะมีการปรบัเพิ่มปีนีอ้ีกหรอืไม่ 

คณุวิไล สนุทรวาณี ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ชีแ้จงต่อที่ประชุม
วา่ ที่ดินท่ีถกูประเมินคือที่ดินที่พระประแดง ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ และจะมีการประเมินทกุๆ 3 ปี 

   ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 
 

มติที่ประชุม 
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  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ ของงบการเงิน เฉพาะกิจการ
หลกั หลงัหกัส ารองตามกฏหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทนุของบรษัิทฯ เมื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติเห็นชอบ
ใหจ้่ายเงินปันผล ประจ าปีแลว้จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ให ้คณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ จ านวน 203.12 ลา้นบาท และเครดิตภาษีเงินปันผล อัตรารอ้ยละ 20  
โดยปัจจบุนั บรษัิทฯ จดัสรรเงินก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไมต่อ้งมีการจดัสรรเงิน
ดงักลา่วอีก  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ  การจ่ายเงินปันผล  
จากผลก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 0.18 บาท
ต่อหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.06 ของก าไรสุทธิ ให้แก่ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 และ รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)  
ที่มีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และ ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมตใินวาระดงักลา่ว 
 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.18 บาทคิดเป็นรอ้ยละ
58.06 ของก าไรสทุธิ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
และรบัเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ที่มีสทิธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ดงันี ้ 
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มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 13 ระบวุา่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ใหใ้ชว้ิธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได ้โดยในปีนี ้กรรมการที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการ มีจ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
2. นายเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ  และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวตัิและประสบการณ ์รวมทัง้การปฏิบตัิงานที่ผ่านมาของ
กรรมการทัง้สามท่าน คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอให ้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยไดแ้นบประวตัิในหนงัสอืเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ในครัง้นี ้เป็นการพิจารณาและเสนอความเห็นโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระตามรายช่ือที่ระบุไว้
ขา้งตน้ ล าดบัท่ี 2 และ 3 เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ถือเป็นบคุคลผู้
มีส่วนไดเ้สีย และสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบดว้ย กรรมการ
จ านวน 3 ท่าน การพิจารณาจึงไม่สามารถกระท าไดเ้นื่องจาก ไม่ครบองคป์ระชุมในการพิจารณาและ
ลงคะแนนเสยีง 

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ 3 ท่าน ไดพ้ิจารณา กลั่นกรอง 
อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั จากคุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์รวมถึงผลการปฏิบตัิงาน
แลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้สามท่าน มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับ การด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่ง
สามารถสนบัสนนุ ใหค้วามเห็น และพิจารณาในดา้นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และกรรมการใน
ล าดบัท่ี 2 และ 3 กรรมการทัง้สองทา่น มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ จึงเห็น
ควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 
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ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การให้
สิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการเขา้มายงับรษัิทฯ 
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี  ้

1. มีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแตง่ตัง้ นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 
2.  มีมติดว้ยคะแนนเสยีงเป็นขา้งมากอนมุตัิแตง่ตัง้ นายเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ กลบัเขา้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,156,274 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,000 0.0002 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

  
3. มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเสียงขา้งมากอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน ์กรรมการอิสระ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,156,274 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,000 0.0002 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบีย้ประชุม 

คา่ตอบแทนประจ า คา่อบรมกรรมการ และประกนัสขุภาพกลุม่ ทัง้นี ้กรรมการผูบ้รหิารจะไม่มีสิทธิไดร้บัค่า
เบีย้ประชมุ ไมว่า่จะดว้ยกรณีใดก็ตาม 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ในวงเงินไม่ เกิน 5,500,000 บาท และโบนัสส าหรับกรรมการจ านวน 2,000,000 บาท โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผูจ้ดัสรรโบนสัใหแ้ก่กรรมการต่อไป 
ซึ่งบริษัทฯ ได้น าส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พรอ้มกับแสดง
ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ใน
วงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท และโบนสัส าหรบักรรมการจ านวน 2,000,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีดงันี ้

 1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423  
    (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2560)  
 2. คณุสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498  
    (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)  
 3. คณุปรชีา อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800  
    (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
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   โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้
  และเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
จ านวน 1,540,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนในปี 2562 – 2564 ดงันี ้

 2562 2563 2564 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 1,200,000 1,540,000 1,540,000 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย 2 บรษัิท 630,000 - - 
คา่บรกิารอื่น - - - 

รวม 1,830,000 1,540,000 1,540,000 
   

ทั้งนี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญ ชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณา 
  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูด้  าเนินการประชมุจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 
 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ดงันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 

 
2. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 1,540,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 528,157,274 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  

รวมจ านวนเสียง 528,157,274 100.0000 
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  
   - ไมม่ี - 
 

คณุทรงผล สคุนธพงศ ์อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ กิจการที่
ผลติ / จ าหน่ายของบริษัทฯ สามารถขอบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI เพื่อประโยชนท์างภาษีไดห้รอืไม่ และโรงงานผลิตทกุแหง่ได้
มีการลดคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานจาก Solar Roof หรอืไม ่และมีแผนการลงทนุเพื่อประหยดัคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานอยา่งไร 

คณุเอื ้ิอมพร ปัญญาใส ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ชึแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บรษัิทฯ สามารถขอบตัรสง่เสรมิการลงทนุ BOI 
ได ้และการลงทุนดา้นพลงังาน Solar Roof บริษัทฯ อยู่ระหว่างในการประเมิน ศึกษาถึงความเป็นไดแ้ละความคุม้ค่าในการ
ลงทนุ 

 
 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแลว้   ประธานกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้รว่ม
ประชมุ และปิดการประชมุเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชมุ 
  (คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน)  

 
 
 

   

ลงช่ือ                                เลขานกุารบรษัิทฯ 
 (คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ) /ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 


