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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 
         

 ณ หอ้งประชุมสาํนักงานศูนยล์ุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/74 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ 
ชัน้ 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น.  

 โดยในการประชุมครัง้นี ้คณุสมชัย เลขะพจนพ์านิช เป็นประธานในท่ีประชุม และประธานฯ มอบหมายให ้นางสาว
นนัทนา หลกัคาํ ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ เป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

 รายช่ือกรรมการบรษัิทฯ ตวัแทนจากบรษัิทผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษา ท่ีเขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้
1.  คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารและจดัการความเส่ียง 
2.  ดร.วิชาญ อรา่มวารีกลุ กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณุเกรียงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
4.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
5.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
6.  คณุเอือ้มพร ปัญญาใส  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
7.  คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
8.  คณุวธู ขยนัการนาวี ผูต้รวจสอบบญัชีจากบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 
9.  คณุสิรารมย ์ จึงโสภณวิทวสั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท ดรากอ้น ทร ีเซอรวิ์ส จาํกัด และ เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ 

  ในการสงัเกตการณ ์การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
กรรมการที่ลาประชุม 

- ไม่มี –  
 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุมจาํนวน 7 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
7 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ และมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุรวม 
43 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได ้504,594,591 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.45 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ จาํนวน 
660,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ  

ทัง้นีก้่อนเริม่เขา้สูก่ารประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบเอกสารแกไ้ขประวติัคณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระซึง่ไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้สาํหรบัการประชุมในครัง้นี ้และเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั บรษัิทฯ ไดแ้จ้ง
วิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแถลงในบัตรลงคะแนนว่าเป็นผูถื้อหุน้ช่ือใด หรอืรบั

มอบฉันทะของผูถื้อหุน้ใด มีคะแนนเทา่ใด และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างใดดว้ย รวมทัง้สง่บัตรลงคะแนนให้
เจา้หนา้ท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน 

3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ ไม่ เห็นด้วยหรือ  
งดออกเสียงเท่านัน้ 

เอกสารแนบล าดบัที ่1 
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4. เพื่อความต่อเน่ืองในการประชมุ ระหว่างที่เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมจะเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาวาระต่อไปแลว้จึงกลบัมาแจง้ผลคะแนนในวาระท่ีผา่นมา 

5. ผูถื้อหุ้นท่านใดที่มีคาํถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็น
คาํถามท่ีแตกต่างจากวาระการประชมุ ขอใหส้อบถามในวาระเรือ่งอื่นๆ และขอใหท้่านผูถื้อหุน้เขียนคาํถามลงใน
กระดาษทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวส้ง่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่
30 มกราคม 2563 ถึง 17 กมุภาพนัธ ์2563  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ตั้งแต่
วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคาํถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวและขอดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

  บรษัิทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าบรษัิทฯ ไดส้ง่สาํเนาเอกสารรายงานประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 
1/2562 ประชุมเม่ือวันจันทรท่ี์  16 กันยายน  2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ
ลว่งหนา้แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
ในปี 2562 บรษัิทฯ มีผลการดาํเนินงานสรุปได ้ดงันี ้

ดา้นรายได ้ 
บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 9,337 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 6.09 เกิดจากภาพรวม

อตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศที่การบริโภคเหลก็หดตวัราวรอ้ยละ 4.5 จากปี 2561 เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบ
จากสงครามทางการคา้และรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัปี 2563 ที่ล่าช้า ทาํใหบ้รษัิทฯ มีปริมาณ
ยอดขายเชิงปรมิาณ (ตนั) ใกลเ้คียงกบัปี 2561 ประกอบกบัมีผลกระทบดา้นทิศทางราคาเหล็กโลกท่ีปรบัตวั
ลดลงอย่างมาก  

 
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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ดา้นกาํไรขัน้ตน้และกาํไรสทุธิ  
กาํไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ มีจาํนวน 613 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.56 ของรายได้

รวม ลดลงเม่ือเปรยีบเทียบกบัปี 2561 ที่มีอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 6.67 ของรายไดร้วม และมีกาํไร
สทุธิ จาํนวน 72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 0.78 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2561 ที่มีอตัรา
กาํไรสทุธิ รอ้ยละ 0.95 เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกท่ีมีทิศทางท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง  

ดา้นรายไดจ้ากการขาย 
รายได้จากการขายในประเทศ จาํนวน 8,950 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 4.68 เป็นไป

ตามภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศท่ีหดตวัลง รายไดจ้ากการสง่ออก จาํนวน 69 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 175.75 เป็นผลมาจากมาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของประเทศต่าง ๆ 
เช่น สหรฐัอเมรกิา รวมถึงผลกระทบจากสงครามทางการคา้ รายไดจ้ากการบริการ จาํนวน 130 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 13.23 เป็นผลมาจากบรษัิทฯ รบังาน Steel service เพิ่มขึน้ สาํหรบัรายไดอ้ื่น ๆ 
เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ต่าง ๆ จาํนวน 186 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 22.56 เป็นไปตาม
ทิศทางราคาตลาดที่ลดลง 

ดา้นสินทรพัย ์
บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วมจาํนวน 4,390 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 10.68 เป็นผลมาจาก

ยอดสินคา้คงเหลือและเงินมัดจาํจ่ายลว่งหนา้ค่าวตัถุดิบท่ีลดลง หนีสิ้นรวมมีจาํนวน 1,931 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2561 รอ้ยละ 22.57 เป็นผลมาจากยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลงจากปี 2561 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 
ROE เท่ากับ รอ้ยละ 2.91 และ ROA เท่ากับ รอ้ยละ 1.63 ซึ่งลดลงตามทิศทางอัตรากาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2562  

โครงสรา้งเงินทนุของบรษัิทฯ 
อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เท่ากับ 0.79 เท่า ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจาก

ยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.43 เทา่ เพ่ิมขึน้จากปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีหนีสิ้นหมนุเวียน

ระยะสัน้ เช่น เงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง  ส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ เท่ากับ 2.63 เท่า 
ลดลงจากปี 2561 ตามอตัรากาํไรสุทธิที่ลดลง และ Cash Cycle เท่ากับ 13 วนั นานขึน้จากปี 2561 แต่
สภาพคล่องโดยรวมของบรษัิทฯ ยงัอยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม 

เหตกุารณอ์ื่นๆ ท่ีสาํคญัในรอบปีทีผ่่านมา 
บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองดา้นการเป็นองคก์รท่ีมีการป้องกันระบบรบั-จ่ายสินบน จากโครงการของ 

CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) ณ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2562 และในช่วงปลายปี 
2562 บริษัทฯ รบัโอนกิจการทัง้หมดจากบรษัิทย่อยทัง้ 2 บริษัท คือ บรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั และ 
บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ซึง่รายการดงักลา่วไดร้บัการอนมุัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 
เม่ือวนัที ่16 กนัยายน 2562  
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ทัง้นีบ้รษัิทย่อยทัง้สองบริษัทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชี ต่อ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 ซึง่การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ดงักลา่วจะไม่ส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบรษัิทฯ แตอ่ย่างใด 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานุการบรษัิทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2562 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บรษัิทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษัิทฯ ไดจ้ัดส่งขอ้มลูงบการเงินแลว้ลว่งหนา้ พรอ้มกบัหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2562 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ไดร้บัการสอบทานจาก คณุวธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัดโดย
ผูส้อบบัญชีไดร้ายงานว่างบการเงินดงักล่าวถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทัง้นี ้สาระสาํคญัของงบการเงินสรุปไดด้งันี ้  

 หน่วย: ลา้นบาท 
สินทรพัยร์วม 4,390 
หนีสิ้นรวม 1,931 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,459 
รายไดร้วม 9,337 
คา่ใชจ่้ายรวม 9,190 
กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได ้ 91 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 72 
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.11 

   ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติงบดลุและงบกาํไรขาดทนุของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย 
ประจําปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดงันี ้

 
 
 
 
  

  
 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  
บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง ได้ขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน  
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเหน็ชอบใหจ่้ายเงินปันผล 
ประจํา ปี แล้วจะต้องนํา เสนอต่อ ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น  เว้นแ ต่ เป็ นการจ่าย เงิน ปันผลระหว่างก าล 
ให ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ให้รายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 
ในการประชมุคราวต่อไป 

ทัง้นีจ้ากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปี 2562 สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ  
มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 344.68 ลา้นบาท โดยปัจจบุันบริษัทฯ จัดสรรเงินทนุสาํรอง
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินดงักลา่วอีก คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.70  
ข อ งกํา ไรสุท ธิ  ให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น ท่ี มี สิ ท ธิในก า รเข้าร่วม ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น  ป ระจํา ปี  2563  
และรบัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.27 บาทต่อหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิในการเข้ารว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 และรบัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  
ณ  วันกําหนดสิทธิผู้ถื อหุ้น  (Record Date) ในวันที่  6 มี นาคม  2563 และกําหนดจ่ ายเงินปั นผล 
ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 ดงันี ้ 

 
 
 

 
 
 
 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ขอ้บังคบับรษัิทฯ ขอ้ 13 ระบวุ่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น 
ให้ใช้วิ ธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น  
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้  
โดยในปีนี ้กรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีจาํนวน 3 ทา่น คือ 

1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ  
2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผูบ้ริหาร 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ ประกอบกับคุณ สมบั ติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นวิชาชีพ ซึง่จากการพิจารณาประวติัและประสบการณ ์รวมทัง้การปฏิบัติงานท่ีผา่นมาของ
กรรมการทัง้สามทา่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให ้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหน่ึง โดยไดแ้นบประวติัในหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ทั้งนี้บ ริษั ทฯ ได้เ ปิด เผยผ่ านระบ บสารสน เทศข องต ลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทย  
เรือ่ง การใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามนโยบายก ารกาํกับดูแล
กิจการที่ดี ตัง้แตว่นัที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กมุภาพนัธ ์2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเขา้มายงับริษัทฯ  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี ้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล กลับเข้าดํารง
ตาํแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
2.  มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชส่งจรสั กลับเข้าดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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3. มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นมุัติแตง่ตัง้ นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการผูบ้รหิารอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ย ค่าเบีย้ประชุม ค่าบาํเหน็จ ค่าอบรมในการ

สง่เสริมตอ่การปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการ และประกนัสขุภาพกลุ่ม ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะ
ไดร้บัเฉพาะคา่บาํเหน็จเทา่นัน้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นําส่งขอ้มูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับ  
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พรอ้มกบัแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชมุลาํดบัท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี  2563 ใน
วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ประจาํปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี เสนอแต่งตัง้ บรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีดงันี ้

 1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่5423  
    (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2560)  

  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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 2. คณุสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่4498  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  
 3. คณุปรชีา อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที ่5800  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

   โดยใหผู้้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํนาจในการดาํเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ    
งบการเงินของบรษัิทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีตามรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท 
สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบรษัิท สาํนักงาน อีวาย 
จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแ่ทนได ้
  และเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 
จาํนวน 1,540,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2561 – 2563 ดงันี ้

 2561 2562 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 1,160,000 1,200,000 1,540,000 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อย 2 บรษัิท 610,000 630,000 - 

คา่บรกิารอ่ืน - - - 
รวม 1,770,000 1,830,000 1,540,000 

   
ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญ ชีประจําไตรมาส และประจําปีตามปกติให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณา 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช่้วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ดงันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุัติแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ 

ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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2. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุติัค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 จาํนวน 1,540,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  
   - ไม่มี - 
 
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้รายย่อยทา่นหนึ่ง สอบถามดงันี ้
1. เหตใุดบรษัิทฯ จึงจ่ายเงินปันผลมากกว่ากาํไรของบริษัทฯ และจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกนันีใ้นปี 

2563 หรอืไม่ 
คุณวิริยา อมัพรนภากุล กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การ

จ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่ายจากกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ใช่งบการเงินรวม ซึ่งจากผลการ
ดาํเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิจาํนวน 344 ลา้นบาท ซึ่งจากมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้อนมุัติการจ่ายเงินปันผลที่ 0.27 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของกาํไรสทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดงันัน้การจ่ายเงินปันผลจึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายท่ีเกินกวา่ผลกาํไรของบริษัทฯ สาํหรบันโยบายการจ่ายปันผลของ
บรษัิทฯ ยงัคงเดิม คือมีอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิ หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ  

2. ในปี 2563 กาํลงัการผลิตของบรษัิทฯ จะลดลงเช่นเดียวกบัในปี 2562 หรอืไม่  
คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ กาํลงัการ

ผลิตของบรษัิทฯ มีจาํนวน 450,000 ตนัต่อปี ในปี 2562 บริษัทฯ ใชก้าํลงัการผลิตจรงิโดยประมาณอยู่ที่รอ้ยละ 
84% ของกาํลงัการผลิตทัง้หมด ซึง่ในปี 2563 นี ้บรษัิทฯ คาดวา่กาํลงัการผลิตท่ีใชจ้ริงจะสงูกวา่ปีที่ผา่นมา  

3. บรษัิทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสูก่ารผลิตเหล็กแผน่ (Cut Sheet) นัน้ ไดร้บัผลตอบรบัจากลกูคา้อย่างไรและธุรกิจเหล็ก
ของบรษัิทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายสินคา้จากลกูคา้กลุม่ใดสงูสดุ 

คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ธุรกิจการ
ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผ่นของบรษัิทฯ อยู่ในช่วงพฒันาคณุภาพสินคา้และพฒันาตลาด ซึ่งไดร้บัการตอบรบัท่ีดี
จากลกูคา้ สาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มีการแบ่งประเภทลกูคา้ออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ กลุม่ซือ้มาขาย
ไป (Trader) กลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ (Construction) และกลุม่งานอตุสาหกรรม (Industrial) โดยกลุม่ที่มี
ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ที่สงู คือกลุม่ลกูคา้งานอตุสาหกรรมเน่ืองจากงานอตุสาหกรรมเป็นงานท่ีตอ้งใช้
สินคา้ท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพสงู 

  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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 เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพ่ิมเติมแลว้  จึงกลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชุม 
และกลา่วปิดการประชมุเวลา 14.40 นาฬิกา 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

ลงช่ือ       ประธานที่ประชมุ 
  (คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช)  

    
ลงช่ือ                                เลขานกุารบรษัิทฯ 

 (คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ) /ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ 




