
 

 

 

วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

 
เรือ่ง เปลีย่นแปลงสถานท่ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 1. มาตรการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      2. แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) หรือ  PAP ไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร ์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง อินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั 
ลมุพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ไปนัน้ 

เนื่องดว้ย ณ หอ้ง อินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี ซึ่งเป็นสถานที่จดัประชุมไม่สามารถ
ใหบ้ริการไดต้ามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 3/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมแต่ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงวาระการประชมุ โดยสถานท่ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  มีรายละเอียด ดงันี ้

วนัท่ีจดัประชมุ  วนัศกุรท์ี่ 24 เมษายน 2563 (ไมเ่ปลีย่นแปลง) 
เวลา  14.00 น. (ไมเ่ปลีย่นแปลง) 
สถานที ่  ห้องประชุมส านักงานศูนยลุ์มพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง     
จากสถานการณใ์นปัจจุบนัมีจ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่อง เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุตามรายละเอียดที่
แนบมาพรอ้มเอกสารชดุนี ้

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

    
(สมชยั เลขะพจนพ์านชิ) 
  ประธานกรรมการ 

 



 

 
 

 

ขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่
ปรากฏตามเอกสารล าดบัที่ 13 ในจดหมายเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งมาพรอ้มเอกสารแจง้เปลี่ยนแปลงสถานที่ฉบบันี ้
(แนะน าใหท้า่นออกเสยีงในวาระตา่งๆ ลว่งหนา้) 

บริษัทฯ อ านวยความสะดวกดว้ยการแนบซองไปรษณียต์ิดแสตมป์ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถสง่แบบฟอรม์หนงัสือ
มอบฉนัทะและหลกัฐานใสซ่องไปรษณียต์ิดแสตมป์ดงักลา่วมายงับรษัิทฯ ภายในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563 

  

 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดเ้ป็นการลว่งหนา้ ซึง่บรษัิทฯ จะ
บนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้ 

2.1 สง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยใสซ่องไปรษณียท์ี่บรษัิทฯ แนบไปในซองเอกสารจดหมายเชิญประชมุ 
ผูถื้อหุน้ หรอืหากทา่นใดมีความประสงคจ์ะสง่แยก สามารถสง่มาไดท้ี่ 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1168/74 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนพระราม 4  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

2.2 อีเมล ์ir.dep@pacificpipe.co.th  
2.3 โทรสาร (66) 2 679 9074  

 

 

บรษัิทฯ ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั 
เพื่อปอ้งกนัและลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้ 

3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 ก่อนการเขา้รว่มประชุม
ตามที่ได้แนบมาพรอ้มกันนีก้่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวัติ      
การเดินทางของทา่น อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558  

 

มาตรการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ขอให้ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

 

2. ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 

3. กรณีผู้ถอืหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 



 

3.2 บรษัิทฯ เตรยีมการเพื่อลดความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีประชมุ โดยจดัเวน้ระยะหา่ง 1 เมตร ในจดุตา่งๆ คือ 
จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจุดที่นั่งประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะระบุเลขที่น่ังให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกดิเหตุใดๆขึน้ เมื่อที่นั่งเต็มแลว้ บรษัิทฯ 
ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทน 

3.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้า
บริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมส าหรับ       
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการกรองหรือไม่ท าแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม       
ผูถื้อหุน้ท่ีไมผ่า่นการคดักรองยงัคงสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุและ 

   ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ 
3.4  ผูถื้อหุน้ที่ผ่านการคดักรองต้องติดสติ๊กเกอรแ์ละสวมใส่หน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เขา้

รว่มประชมุ  
3.5  ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชมุ บรษัิทฯ ขอใหส้ง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ เพื่อจดัสง่ค าถาม

แก่ประธานกรรมการตอ่ไป  
 

 

บรษัิทฯ งดบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มใดๆ ในบรเิวณงาน เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด 
 
 
 

หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมีขอ้ก าหนดจากหนว่ยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.pacificpipe.co.th 

4. งดอาหารและเคร่ืองดื่ม 



 

 
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 24 เมษายน 2563 
ณ ส านักงานศูนยลุ์มพนีิ อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ชั้น 26 

เลขที่ 1168/74 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 24th, 2020 
Office at Lumpini Tower, 26th Floor, No.1168/74, Rama4 Rd., Tungmahamek, Satorn, Bangkok 10120 

ขอความรว่มมือทา่นใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease. 

ช่ือ – สกล ุ(Name-Surname) ____________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number) ___________________ 

1. ทา่นมีไข ้≥37.5 oC หรอืไม ่?     Do you have a fever? (≥37.5 oC)      ใช ่(Yes)       ไมใ่ช ่(No) 

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม?่ Do you have any of these symptoms?    
ไอ Cough          ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No) 
เจ็บคอ Sore throats         ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No)  
น า้มกูไหล Runny nose    ใช่ (Yes)     ไมใ่ช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath    ใช่ (Yes)    ไมใ่ช่ (No) 

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ท่ีที่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน  
14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม?่ 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

ใช ่(Yes)  มาจากประเทศ / พืน้ท่ี (I have traveled to):_____________________________________  
ไมใ่ช ่(No)  

4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

ใช่ (Yes) 
ไมใ่ช่ (No)    

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข ้≥37.5 oC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว ้หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ตา่งประเทศหรอืพืน้ท่ีที่มีการระบาดของ COVID-19 หรอืมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19  
บรษัิทฯ ขอใหค้ณุมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดว้ยการ กรอกและสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ 
แทนการเขา้รว่มประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. 

Note: If you have a fever (≥37.5 oC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand 
or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company 
would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the 
Proxy Form B and submit to our staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of 
disease control, Ministry of Public Health, Thailand. 



 

แผนที่ 
อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์

 

 

 

สถานที่จัดประชุม : บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ำก ั มหาำน)  
ณ าอ้งประนหุส ำ)กังำ) 
1168/74 อำคำรลหุพิ)ีทำวเวอร ์นั)้ 26 ถ))พระรำห 4 
แขวงทุง่หาำเหฆ เขตสำทร กรุงเทพหาำ)คร 10120 

  

โทรศัพท ์: 02 679 9000 
  

การเดนิทาง : รถไฟฟำ้ใต ้ิ) MRT สถำ)ีลหุพ)ิี ทำงออกประต ู1 
รถเหลส์ำย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 115, 141, 149 

 





 

 

 

แนวทางปฏิบตัิในการประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
1. ส าหรับโรงแรมที่จัดประชุม AGM 

บริษัทฯ ประสานงานกับโรงแรมที่จัดการประชุม AGM จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือส าหรบัผูถื้อหุน้ไวบ้ริเวณ
ดา้นหนา้หอ้งประชมุ 

2. ก่อนการประชุม 
2.1 บริษัทฯ จัดตัง้จุดคดักรองผูม้ีอาการไขร้่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเขา้ร่วมประชุมผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิ

รา่งกายและการสงัเกตดว้ยสายตาจากทีมเจา้หนา้ที่บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชุม หากผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาการอยา่งใด
อย่างหนึ่ง อาทิ มีอณุหภูมิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่
อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ 

2.2 หากผูเ้ขา้รว่มประชมุไมพ่บอาการดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จะมีการติดสติก๊เกอรส์ญัลกัษณป์ระจ าตวัไวบ้นเสือ้ของทา่น
ใหช้ดัเจนก่อนเขา้รว่มประชมุ  

3. ระหว่างเข้าประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง”ควรเตรียมหน้ากากอนามัยและกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา” 

“หลีกเลี่ยงการใช ้สมัผสั สิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น” “หากมีไข ้ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุม 
ผูถื้อหุน้” 

4. หลังการประชุม  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุควรลา้งมือดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอลส์  าหรบัลา้งมือก่อนออกจากโรงแรมที่จดัประชมุ 

5. การมอบฉันทะและส่งค าถามล่วงหน้า 
5.1 ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมฯ  สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ  ตาม

รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 หรอืสามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบอ านาจไดท้ี่ ; 

 แบบ ก. (แบบทั่วไปอยา่งง่ายไมซ่บัซอ้น) ที่ https://bit.ly/2IxLYSZ  

 แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆชดัเจน) ที่ https://bit.ly/38wzWnu  

 แบบ ค. (ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บัผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุชาวตา่งประเทศ  
ที่ https://bit.ly/39DNvTt  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรบัเอกสารที่สง่ทางไปรษณียห์รอืสง่ดว้ยตนเองเทา่นัน้ ไมร่บัการมอบอ านาจผา่นการแนบเอกสาร
ทีส่ง่ทาง email 

5.2 ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมคี  าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ สามารถจดัสง่ค าถามไดเ้ป็นการลว่งหนา้ไดต้ัง้แตว่นันี ้
จนถึงวนัท่ี 15 เมษายน 2563 โดยขอใหร้ะบช่ืุอ และนามสกลุของทา่นผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจน โดยสามารถสง่มาที ่ 

เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท แปซฟิิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)  
1168/74 ช้ัน 26 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  หรือจัดส่งมาที่ E-mail : ir.dep@pacificpipe.co.th  

https://bit.ly/2IxLYSZ
https://bit.ly/38wzWnu
https://bit.ly/39DNvTt
mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th


 

 

 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 1) 
 2. ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปื 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 2) 
 3. งบการเงินบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 3) 
 4.    หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 4) 
 5.    ขอ้มลูกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5) 
 6. หลกัเกณฑแ์ละคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
 7.    ขอ้มลูและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 7) 
 8.    นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  
  (เอกสารแนบล าดบัท่ี 8) 
 9.    เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 9) 
 10.  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 10) 
 11.  ขัน้ตอนการใช ้QR Code (เอกสารแนบล าดบัท่ี 11) 
 12.  แผนท่ีโรงแรมเอทสั ลมุพินี (เอกสารแนบล าดบัท่ี 12) 
 13.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 

 
 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรือ PAP ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัศกุร ์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง อินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที่ 1030/4 
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้   
  
วาระที1่   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 จดัขึน้เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 16 กนัยายน 2562 ไดม้ีการบนัทึก 

รายละเอียดการประชุมและเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (Set 
Portal) ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ 
รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีส  าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดบ้นัทึกถกูตอ้งครบถว้น คณะกรรมการบริษัทฯ        
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 จดัขึน้เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 16 กนัยายน 2562   

 การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ              
ประจ าปื 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบล าดบัที่ 2 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีของ
บรษัิทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ในรอบปี 2562 

การลงมติ เนื่องจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562      
 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจดัท างบดลุ และ   
งบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบก าไรขาดทุนของ
บรษัิทฯปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แหง่ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรยีบรอ้ยแลว้  

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฏหมาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 จากผลก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 บริษัท แปซิฟิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) มีก าไรสทุธิ จ านวน 344.68 ลา้นบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ในอตัรา 0.27 บาทต่อหุน้ จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของก าไรสุทธิ 
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีขอ้มูล
เปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

 
 
 
 



 

 

 

  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการด าเนินงานปี 2560-2562 
รายการ 2560 2561 2562 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 325.68 80.62 344.68 
2. จ านวนหุน้  (ลา้นหุน้) 660 660 660 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้  (บาท/หุน้) 0.39 0.05 0.27 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  (รอ้ยละ) 80 41.67 51.70 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 0.27 บาทตอ่
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และ  รบัเงินปันผล 
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสทิธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี        
6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม 2563 

 ทัง้นี ้สทิธิในการรบัเงินปันผลดงักลา่วยงัไมม่คีวามแนน่อนจนกวา่จะไดร้บัการอนมุตัจิาก               
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1.  ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 13. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก 
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ส  าหรบัรายนามกรรมการที่ครบวาระการด ารง
ต าแหนง่ในปีนี ้ไดแ้ก่ 

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

2.  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสรา้งของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและสรรหา พรอ้มทัง้ขอ้มลู
ของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 และ 5 

3. บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่งๆ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2563 – 17 ก.พ. 2563 แต่ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลหรือวาระเขา้มายัง
บรษัิทฯ  



 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ กรรมการทัง้สามทา่น คือ 
   1. ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ 
  2. นางอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
  3. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผูบ้รหิาร 
 โดยส าหรบักรรมการในล าดับที่ 1 และ 2   นั้น คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า 

กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 8  

 คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์รวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานแลว้เห็นวา่กรรมการทัง้สามทา่น มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัการด ารงต าแหนง่
กรรมการ ซึ่งสามารถสนบัสนุน ใหค้วามเห็น และพิจารณาในดา้นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษัิทฯ และเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตัง้กรรมการนี ้บริษัทฯจดัใหม้ีการ
ลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2563 โดยพิจารณาถึงภาระ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัขนาดธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนที่อยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท  

การลงมต ิ กฏหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งมมีติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนัน้เมื่อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณ
งาน และอตัราคา่สอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดยีวกนัแลว้เห็นวา่ บรษัิท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 
 



 

 

 
 ทัง้นี ้บรษัิทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอืสว่นได้

สว่นเสียกบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 7 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คัดเลือกบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี และมีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1. นางสาววธ ู        ขยนัการนาว ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรอื 
   (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2560) 
  2. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรอื 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
  3. นายปรชีา          อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนาม
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูป้ฏิบัติหนา้ที่แทนได ้พรอ้มทัง้
ก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,540,000 บาท ทัง้นี ้
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการ
เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดคา่ใชจ้่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี)     
 

 จึงขอเรยีนเชิญท่านเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วขา้งตน้โดยพรอ้มเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใหใ้ชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่ไดแ้นบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้จะตอ้งยื่นเอกสารแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้  
ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุตามที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารที่แนบทา้ยนีด้ว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
    
(นายสมชยั เลขะพจนพ์านชิ) 

ประธานกรรมการ 



 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2562  
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันจนัทรท์ี่ 16 กันยายน 2562 
         

 ณ ห้อง อินฟินิตี ้ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

 โดยในการประชมุครัง้นี ้คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 รายช่ือกรรมการบรษัิทฯ และที่ปรกึษา ทีเ่ขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้

1.  คณุสมชยั เลขะพจนพ์านชิ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2.  ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
4.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
5.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ  
6.  คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
7.  คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
8.  คณุจกัรนิทร ์ มุง่จิตธรรมมั่น ที่ปรกึษาจากบรษัิท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

ในการประชุมครัง้นี ้คณุสิรารมย ์จึงโสภณวิทวสั ที่ปรกึษากฏหมาย บริษัท ดรากอ้น ทรี เซอรว์ิส จ ากัด เป็นตวัแทน    
ผูถื้อหุน้ในการสงัเกตกุารณก์าร การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

กรรมการทีล่าประชุม 
- ไมม่ี - 

 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2562 มีกรรมการบริษัทฯเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน จากกรรมการ          
ทัง้หมด 7 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการบรษัิทฯทัง้คณะ 

คณุนนัทนา หลกัค า ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผูร้ายงานการประชุมตามระเบียบวาระ และแจง้การลงมติแต่ละ
ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้รายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แถลงในบตัรลงคะแนนว่าเป็นผูถื้อหุน้ช่ือใด หรือรบั

มอบฉันทะของผูถื้อหุน้ใด มีคะแนนเท่าไหร่ และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างไรดว้ย รวมทัง้ส่งบตัรคะแนนให้
เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมคะแนน 

3. เพื่อความรวดเรว็ในการเก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง
เทา่นัน้ หากไมม่ีก็จะถือว่าที่ประชมุเห็นดว้ยตามวาระนัน้เป็นเอกฉนัท ์หากมีผูไ้มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกคะแนนเสยีง
จะน าจ านวนเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนเสยีงของผูท้ี่ประชมุ โดยใหถื้อวา่คะแนนเสยีงที่เหลือจากการหัก
ออกดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ออกเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 

4. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชมุ ระหวา่งที่เจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนแตล่ะวาระนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผูถื้อหุน้พิจารณาวาระตอ่ไปแลว้จึงกลบัมาแจง้ผลคะแนนในวาระท่ีแลว้ 

เอกสารแนบล าดบัที ่1 



 

 

5. ผูถื้อหุน้ทา่นใดที่มีค  าถามเพิ่มเติม ขอใหส้อบถามค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระในแตล่ะวาระ หากมีค าถามประเด็น
ต่างจากวาระการประชุม ขอใหส้อบถามในวาระ ”เรื่องอื่นๆ”  และขอใหท้่านผูถื้อหุน้แจง้ช่ือของท่านก่อนการ
สอบถามทกุครัง้ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2562 ตั้งแต่วันที่                
15 สงิหาคม – 30 สงิหาคม 2562 แตไ่มม่ีการสง่ค าถามลว่งหนา้ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม  130 ราย นับรวม
จ านวนหุน้ได ้505,335,224 หุน้ จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 660,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
76.57 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562        

  คณุนนัทนา ผูช้่วยเลขานกุารบริษัทฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าบรษัิทฯไดส้ง่ส  าเนาเอกสารรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อประกอบการ
พิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 
 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยทา่นหนึง่ ขอใหชี้แ้จงเรือ่งประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ในรายงานการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ในเอกสารหนา้ที่ 3 มีการระบรุายช่ือและต าแหน่งกรรมการที่มารว่มประชุมแตไ่ม่มี
ช่ือประธานกรรมการ ทัง้นีใ้นรายงานมีการระบุใหก้รรมการอิสระท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี
ดังกล่าวกรรมการที่ท  าหน้าที่ประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้แทนประธานกรรมการ จะตอ้งเป็นรองประธาน
กรรมการ หรือหากไม่มีรองประธานกรรมการ ตอ้งใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดมาด ารง
ต าแหนง่ประธานท่ีประชมุ 
 คณุนนัทนา ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ ขออภยัต่อการระบตุ าแหน่งที่ไม่ชดัเจนมากพอและชีแ้จงต่อ
ที่ประชมุวา่ เนื่องจากประธานกรรมการทา่นเดิม คือคณุเสาวนีย์ กมลบตุร ครบวาระการด ารงต าแหน่งและ
ลาออก ณ วนัที่ 17 เมษายน 2562 ดงันัน้จึงไม่เขา้รว่มประชุม ทัง้นี ้ดร.วิชาญ ด ารงต าแหน่ง รองประธาน
กรรมการอยู่แลว้ อีกทัง้ด  ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านจึงท าหนา้ที่เป็นประธานที่
ประชมุ 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระ
ดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดงันี ้

 

 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 505,336,224 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 505,336,224 100,0000 



 

 

วาระที่ 2  พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ บริษัท มีทรัพย ์ขนส่ง จ ากัด 

คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรตัน์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม โดยแจง้ว่าคณะกรรมการ
บริษัทฯไดเ้ห็นชอบเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาการรบัโอนกิจการจากบริษัทย่อย และไดจ้ดัส่งรายละเอียดของ
รายการดงักลา่วใหท้่านผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมล าดบัที่  2 
ในหนา้ 13-18 และสรุปขอ้มลู ดงันี ้

บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูร้บัโอนกิจการจากบริษัทย่อย คือ บริษัท ทาโมเสะ 

เทรดดิง้ จ ากดั ซึ่งท าหนา้ที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้   และ  ส าหรบั
บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าของบริษัทฯ โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุน้อยูใ่นบรษัิททัง้สองจ านวน 99.99% และ 99.97% ตามล าดบั 

รายละเอียดของรายการ และ มลูคา่สนิทรพัย ์ท่ีท าการโอนระหวา่งกนั  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด มีสินทรพัยร์วม 739,407,986 บาท 

หนีส้นิรวม 459,935,287 บาท มลูคา่สทุธิ 279,472,699 บาท มีพนกังานจ านวน 93 คน  
บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ ากัด มีสินทรพัย์รวม 122,931,330 บาท หนีส้ินรวม 8,959,164 บาท 

มูลค่าสทุธิ 113,972,166 บาท มีพนกังานจ านวน 123 คน และ สญัญาใดๆ สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา 
ตลอดจนใบอนุญาต สิทธิประโยชน ์และสิทธิต่างๆ ในการประกอบกิจการของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากดั และ บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั  

ประโยชนข์องการรบัโอนกิจการ  
ลดกิจกรรมการท างานที่ซ  า้ซอ้น ลดค่าใชจ้่ายในการบริหารงานทั่วไปที่ซ  า้ซอ้น ลดกระแสเงินสด

จากภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จ่ายระหวา่งกนั  
ทัง้นี ้หลงัจากที่บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการอนมุตัิการรบัโอนกิจการจากผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเรียบรอ้ยแลว้ 
บริษัทผูโ้อนและบรษัิทผูร้บัโอน จะลงนามรว่มกนัในสญัญาโอนกิจการ และ บริษัทผู้โอน จะตอ้งด าเนินการ
โอนกิจการทัง้หมด โดยปลอดจากภาระผกูพนั ตัง้แต่วนัโอนกิจการเป็นตน้ไป ทัง้นี ้บริษัทผูโ้อนทัง้ 2 บรษัิท 
ตอ้งขออนุมตัิผูถื้อหุน้ในการเลิกกิจการ ภายหลงัการโอนกิจการเสร็จสิน้ และด าเนินการจดทะเบียนเลิก
กิจการ  โดยเริม่กระบวนการช าระบญัชีภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่การโอนกิจการทัง้หมดมีผล 

ผลกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อนัเนื่องมาจากการรบัโอนกิจการทัง้หมด  
แม้ว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)จะต้องรับโอนซึ่ง ทรัพย์สิน หนี ้สิน สิทธิ และ          

ความรบัผิดชอบทัง้หมดของบริษัท  ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และบริษัท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั แต่เนื่องจาก 
ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยที่  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)ถือหุ้นอยู่  99.99% และ 99.97% 
ตามล าดับ ดังนัน้ การรบัโอนกิจการดังกล่าวจึงมิไดส้่งผลกระทบที่เป็นนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงาน
โดยรวมของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)และสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

ประเด็นค าถามจากผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้รายย่อยท่านหนึง่ สอบถามว่า เพราะเหตใุดไม่ด าเนินกิจการ บริษัท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั 

ต่อ เนื่องจากมีผลประกอบประการที่ดี และ หลงัจากการรบัโอนกิจการแลว้ พนกังานของบรษัิทผูโ้อนทัง้ 2 
บรษัิท ทางบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) จะจดัสรรงานใหพ้นกังานทัง้หมดไดห้รอืไม ่ 



 

 

คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ปะชุมว่า
การท่ีบรษัิทฯไมล่งทนุในธุรกิจขนสง่ตอ่ เพราะธุรกิจขนสง่ตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูและบรษัิทฯตอ้งส ารองเงินทนุ
ในการขยายธุรกิจท่อเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก  ในส่วนพนักงานได้มีการจัดสรรงานไว้แล้วเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องในธุรกิจหลกั 

ผูถื้อหุน้รายย่อยท่านหนึ่ง สอบถามว่า  เมื่อบริษัทฯรวมกิจการเรียบรอ้ยแลว้ วตัถุประสงคข์อง
บรษัิทฯไดจ้ดทะเบียนเป็นธุรกิจขนสง่ไวด้ว้ยหรอืไม่ 

คุณพฤทธ์ิ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ชีแ้จงต่อที่ปะชุมว่า บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ด
วตัถปุระสงคเ์ป็นธุรกิจขนสง่ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัท มีทรพัย์ ขนส่ง จ ากัด เป็น
กิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม เมื่อมีการรวมบริษัทฯ ส าหรบัทรัพยส์ินต่างๆที่ไดร้บัยกเวน้ตอ้งน ามา
แกไ้ขหรอืไม ่และ บรษัิทฯมีการจ่ายเงินชดเชยใหก้บัพนกังานท่ีถกูโอนบรษัิทหรอืไม่ 

คณุจักรินทร ์มุ่งจิตธรรมมั่น ที่ปรกึษาจากบริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากดั ชีแ้จงต่อที่
ปะชมุวา่ บรษัิทท่ีมีรายไดท้ี่รบัยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่มไมเ่กิน 10% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสยีภาษีมลูคา่เพิ่ม บรษัิท
นัน้ไม่ตอ้งเฉลี่ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหากเทียบสดัส่วนแลว้ บริษัท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากัด มีรายไดไ้ม่ถึง 10% 
ของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)  

คณุพฤทธ์ิ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ชีแ้จงตอ่ท่ีปะชุมเพ่ิมเติมว่า บรษัิทใชว้ิธีการโอนกิจการแบบ Entire 
Business Transfer (EBT) ซึ่งจะไดร้บัยกเวน้ภาษีที่เก่ียวขอ้ง เช่น ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีนิติบคุคล ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ และบรษัิทผูโ้อนทัง้ 2 บรษัิท ไมม่ีอสงัหาริมทรพัย ์จึงไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอน
ที่ดิน รอ้ยละ 2 ในสว่นของพนกังานป็นการโอนสทิธิตอ่เนื่องมายงับรษัิทฯ ดงันัน้พนกังานเสมือนว่าท างานที่
เดิม สทิธิตา่งๆที่ไดร้บัยงัเหมือนเดิม เปลีย่นแคช่ื่อบรษัิทฯผูว้า่จา้งเทา่นัน้จึงไมต่อ้งมีการจ่ายเงินชดเชย  

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินรบัโอนกิจการมีจ านวนเท่าไร และ หลงัจากโอนกิจการแลว้ บริษัทฯจะลดค่าใชจ้่าย
ไดก่ี้เปอรเ์ซ็นต ์

คณุพฤทธ์ิ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ชีแ้จงตอ่ท่ีปะชมุว่า ค่าใชจ้่ายในการโอนอยู่ในระหว่างการประเมิน 
และเมื่อโอนกิจการ โดยภาพรวมบรษัิทฯสามารถลดคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งแนน่อน 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระ
ดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการรบัโอนกิจการทัง้หมดจากบรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากดั และ บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั ดงันี ้

 

 
 
 
 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 505,336,224 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 505,336,224 100,0000 



 

 

วาระที ่3 พิจารณเร่ืองอืน่ๆ  
   ไมม่ี – 

ค าถามจากผูถื้อหุน้ โดยสรุปเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
คณุเสาวลกัษณ ์จิรายสุโยธิน ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่ บริษัทฯมีการเปลี่ยน Business Model มีการขยายกิจการ

เพิ่มมาประมาณ 2 ปีแลว้ บรษัิทฯ มีความสามารถในการแขง่ขนัมากนอ้ยเพียงใดเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ 
คุณธิติมา กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบัติการ กล่าวว่า เนื่องจาก Business Model ของบริษัทฯ ที่

เปลี่ยนใหม่สามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดค้รบวงจร มีส่วนช่วยลกูคา้ลดตน้ทุนได ้ดว้ยจุดแข็งนี ้ท าใหโ้อกาสในการแข่งขนัของ
บรษัิทมีเพิ่มมากขึน้     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คุณวินยั รุง่ทิวาสวุรรณ ผูถื้อหุน้รายย่อย สอบถามว่า จากที่บริษัทฯเปลี่ยน Business Model ท าใหบ้ริษัทฯตอ้งใช้
เงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) มากขึน้ และมีความเสีย่งดา้นลกูหนีก้ารคา้ที่มากขึน้ดว้ย บรษัิทฯมีมาตรการดแูลอย่างไร 
และจะมีผลตอ่การจ่ายเงินปันผลหรอืไม่ 

คณุธิติมา กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯขยายกิจการโดยขยายสู่
กลุ่มลูกคา้ประเภทงานโครงการ (Construction) มากขึน้ ซึ่งจะมีระยะเวลาช าระหนี ้(Credit term) ที่ยาวขึน้ ท าใหม้ีลกูหนี ้
การคา้ที่สงูขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงรกัษาระดบั D/E Raito ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและควบคมุได ้

คณุวิริยา กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในสว่นของเงินปันผล จะมา
จากผลประกอบการของบรษัิทฯในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในสว่นของลกูหนี ้ทางบรษัิทฯมีการก าหนดมาตรการ ติดตามและให้
ความส าคญัในการดแูลจดัการ เพื่อไมใ่หก้ระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผูถื้อหุน้รายย่อย สอบถามว่า ข่าวทุ่มตลาดสินค้าเหล็กจากต่างประเทศโดยเฉพาะจาก
ประเทศเวียดนาม และบรษัิทฯมีการใหย้ื่นเรือ่งใหท้างรฐับาลออกมาตรการช่วยเหลอื อยากทราบความคืบหนา้ และหากรฐับาล
ไมอ่อกมาตรการช่วยเหลอื ทางบรษัิทฯมีวิธิการรบัมืออยา่งไร 

คณุธิติมา กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการติดตามผ่านขอ้มูลจาก
หนงัสอืพิมพจ์ะมีผลการไตส่วนในช่วงกลางเดือนตลุาคม 2562 

คุณสมชัย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ใช้วิธีป้องกันการน าเขา้ด้วย
มาตรฐานสนิคา้ที่ดี และปรบั Business Model เพื่อท่ีจะสามารถแขง่ขนัในระดบัสากลได ้
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คณุวินยั รุง่ทิวาสวุรรณ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย สอบถามวา่ ในช่วง 2-3 ปีนี ้ราคาเหล็กในประเทศลดลง ท าใหม้ีการแขง่ขนัที่
สงูขึน้ สว่น Margin ของบริษัทฯลดลง ซึง่ที่ผา่นมาช่วงไตรมาสสอง Margin เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย ทางบรษัิทฯคาดการณว์า่ช่วงครึง่ปี
หลงันี ้แนวโนม้ของอตุสาหกรรมจะเป็นไปในทิศทางใด 

คุณธิติมา กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ช่วงปลายไตรมาสสองจนถึง
ปัจจบุนั ปัญหาหลกัมีสองกลุม่ คือ กุลม่แรก Global Economic ปัจจุบนักลุม่ผูผ้ลิตเหล็กสว่นใหญ่ ประสบปัญหา Economic 
Slowdown และ Trade War เพราะฉะนั้นภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กโลกอยู่ในช่วงขาลง ส่วนกลุ่มที่สอง คือ Domestic 
Construction แม้ว่าประเทศไทยมี Mega-Project แต่โครงการขนาดใหญ่มีแผนงานระยะที่คอนข้างยาว ดังนั้น โดยรวม
อตุสาหกรรมเหลก็จากปัญหาที่กลา่วมาท าให ้Demand ไมเ่ติบโต 



 

 

คณุสมชยั ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลา่วเสรมิวา่ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงประสบเหตุ
น า้ท่วมในภาคเหนือและอิสาน ซึ่งตอ้งติดตามสถานการณใ์นช่วงไตรมาสที่ 4 ต่อไปหากกลบัสูภ่าวะปกติ demand ในการใช้
เหลก็ในประเทศอาจจะมีแนวโนม้ที่ดีขึน้  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คณุวินยั รุง่ทิวาสวุรรณ ผูถื้อหุน้รายย่อย สอบถามวา่ รายงานประจ าปีบรษัิทฯระบวุ่าบริษัทฯไดใ้ชก้ าลงัผลิตไปเกือบ
รอ้ลยะ 90 ทางบรษัิทฯ มีแผนท่ีจะขยายก าลงัการผลติเพิ่มหรอืไม่ 

คณุสมชยั ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงตอ่ที่ปะชมุวา่ ปัจจบุนับรษัิทฯ เริม่ขยายการลงทนุใน
สว่นของการผลิตเหล็กแผ่น (Cut Sheet) และมีการติดตามภาวะตลาดพรอ้มทัง้การคงไวซ้ึ่งคุณภาพในระดบัมาตรฐานของ
บรษัิทฯ ซึง่ตอ้งใชเ้วลาในช่วงระยะเวลาหนึง่เพื่อดแูนวโนม้ของตลาดก่อนจะมีการลงทนุเพิ่มในอนาคต  

 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแลว้ แลว้ผูด้  าเนินการประชมุกลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านที่สละ
เวลาเขา้รว่มประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.00 นาฬิกา 

 

 

 
  

 

 
 
 

  

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชมุ 
  (คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช )  

     
 

ลงช่ือ                                เลขานกุารบรษัิทฯ 
 (คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ) /ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 



 

 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
 

 ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทฯนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ   
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึง่ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ซึง่ใน
ปี 2563 นี ้มีกรรมการท่ีไดร้บัการพิจารณากลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ จ านวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมทัง้มีความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ
สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษัิทฯไดอ้ย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอใหด้ ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
 
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2563 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที ่4 



 

 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

 

 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 5 ปี 11 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2557 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  

› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  
 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ :  - ไมม่ี- (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  

› ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ 
California Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

› ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

› ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่ วไป) 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

› Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 

› Board that Make Difference (BMD 6/2018) 

› Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) 

› The Director Diploma Award (Director Diploma 
Examination No.37/2013) 

› Director Certification Program (DCP 107/2013) 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี :  
2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรกึษากรรมการ 

บรษัิท ไดกา้ (ไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ :  
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร 
ความเสีย่ง และ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน -ไมม่ี-  
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิท   -ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไมเ่คยเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษัิทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
 
 
 

 

 

เอกสารแนบล าดบัที่ 5 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
อายุ :  71 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  



 

 

 
ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 3 ปี 9 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 83.35 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุน้รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ :     - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :   -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
› ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 133/2017)  
 
 
 
 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี 
2554 – 2558 กรรมการ บรษัิท ส านกัหกับญัชี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 – 2558 กรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2552 - 2558  ผูช้่วยผูจ้ดัการกลุม่งานปฏิบตัิการงาน

บรกิารซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2552 - 2554  กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท  
ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท นภสัรยี ์เดอรแ์มจิก จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิท -ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง :  
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไมเ่คยเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุในบรษัิทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืถกู
พิทกัษ์ทรพัย ์

 

 

 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
อายุ :  63 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  



 

 

 

ข้อมูลกรรมการทีค่รบวาระและเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

 

 
หากได้รับการแต่งตั้งในคร้ังนี้รวมเป็น : 11 ปี 4 เดือน 

(ตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2552 ถึง 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
(12/12) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุน้รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ :     - ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร :   -ไมม่ี- 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

› ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

› Director Certification Program (DCP 48/2004)  
 
 
 
 
 
 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี 
2547 – ปัจจบุนั   ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน 

บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน :  -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน :  
2549 – 2562 กรรมการ บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั 

(บรษัิทยอ่ย) 
2542 – 2562 กรรมการ บรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ 

จ ากดั (บรษัิทยอ่ย) 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
บรษัิทฯ :        - ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในบริษัทและ

หา้งหุน้สว่นท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกู
พิทกัษ์ทรพัย ์

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 
อายุ :  58 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการบรหิาร  



 

 

 
 

หลักเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 จากการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5,500,000 
บาท โดยแบง่ประเภทคา่ตอบแทนเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 คา่เบีย้ประชมุ 

 คา่บ าเหน็จ 

 คา่อบรมกรรมการ 
 สวสัดิการ 
  คา่รกัษาพยาบาล (ประกนัสขุภาพกลุม่) 
    2. คา่ตอบแทนอื่นๆ 
  - ไมม่ี - 

ค่าตอบแทนประเภทคา่เบีย้ประชุม และค่าบ าเหน็จ  
 ปี 2562 ปี 2563 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าบ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ค่าบ าเหน็จ 
(บาท/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท     
- ประธานกรรมการ  10,000 480,000 10,000 480,000 
- รองประธานกรรมการ  10,000 360,000 10,000 360,000 
- กรรมการบรษัิท (Executive director)  - 240,000 - 240,000 
- กรรมการบรษัิท (Non-Executive director) 10,000 240,000 10,000 240,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 180,000 7,500 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ 7,500 90,000 7,500 90,000 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล    

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 7,500 180,000 7,500 180,000 
- กรรมการสรรหาฯ 7,500 90,000 7,500 90,000 
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง     
- ประธานกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 7,500 180,000 7,500 180,000 
- กรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 7,500 90,000 7,500 90,000 
หมายเหต:ุ กรรมการบรหิารจะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ เน่ืองจากกรรมการบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่เต็มเวลาในการบรหิารงานของบรษัิทฯอยูแ่ลว้ 
 

เปรียบเทียบวงเงนิค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา 
(หนว่ย : บาท / ปี) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 7,000,000 5,500,000 5,500,000 

เอกสารแนบล าดบัที ่6 



 

 

 

ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

รายนามผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 
 

คุณวธู ขยนัการนาว ี
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่5423 

› คณุวธู มีประสบการณก์ารท างานกบัส านกังาน มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และด ารงต าแหน่งเป็น
หุน้สว่นของส านกังานมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี คณุวธูเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของบรษัิท
ขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททัง้ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเช่ียวชาญ
อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รบัเหมาก่อสรา้ง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัด
จ าหนา่ย 
› คุณวธู ยงัเป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกับการใหค้  าปรกึษาดา้นการบริหารและการ
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื ้อขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น     
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
› คณุวธู ส  าเรจ็การศกึษาบญัชีบณัฑิตและบญัชีมหาบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น
ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
› ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

  

 
 

คุณสุพรรณี ตริยานันทกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่4498 

› คณุสพุรรณี มีประสบการณก์ารท างานกบัส านกังานมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี และด ารงต าแหน่ง
เป็นหุน้สว่นของส านกังานมาเป็นเวลาประมาณ 12 ปี คณุสพุรรณีเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชี
ของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งครอบคลมุกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ั่วโลกมีความ
เช่ียวชาญอยา่งยิ่ง ในธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจการผลติ และ ธุรกิจจดัจ าหนา่ย  
› คณุสพุรรณียงัเป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกับการใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารและ 
การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซือ้ขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
›  คณุสพุรรณีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชีจากมหาวิทยาลยั 
อสัสมัชัญ และบญัชีมหาบณัฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
แห่งประเทศไทยและผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์
› ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง  ความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 7 



 

 

 

 
นายปรีชา อรุณนารา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ทะเบียนเลขที ่5800 

 

› คุณปรีชา มีประสบการณ์การท างานกับส านกังานมาเป็นเวลากว่า20 ปี และด ารงต าแหน่ง
เป็นหุน้สว่นของส านกังานมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี คณุปรชีาเป็นผูค้วบคมุงานสอบบญัชีของ
บริษัทขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ั่วโลกมีความ
เช่ียวชาญ อย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจอิเล็คทรอนิค ธุรกิจการบรกิาร ธุรกิจการผลิต และ
ธุรกิจจดัจ าหนา่ย  

› คณุปรชีา ยงัเป็นผูค้วบคมุงานการใหบ้รกิารเก่ียวกบัการใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิารและการ
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการซือ้ขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

› คณุปรีชา ส าเร็จการศกึษาบญัชีบณัฑิตจากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และมหาบณัฑิต สาขา 
เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

› ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิทฯ 

 
 

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชใีนช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

 รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

 คา่สอบบญัชีของ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 1,160,000 1,200,000 1,540,000  

 คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย จ านวน 2 บรษัิท1 610,000 630,000 -  

 คา่บรกิารอื่น - - -  

 รวม 1,770,000 1,830,000 1,540,000  

 หมายเหต ุ: 1.บรษัิทยอ่ย จ านวน 2 บริษัท ด  าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวนัที่ 4 ธันวาคม 2562  
 



 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 บรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กลา่วคือ 
 1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษัิท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
 2. ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอื เป็นผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอค าอนญุาตตอ่ส านกังาน 
 3. ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้น การเงินและ
การบรหิารงานของบรษัิท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 
(เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุรกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 
 5. เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  นอกจากนีแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีเสรี
ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายโดยไมต่อ้งค านึงถึงผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินหรอืต าแหน่งหนา้ที่ และไมต่กอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณใ์ดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะ
เป็น 
 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิท บรษัิทในเครือ บริษัทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีบรษัิท บริษัทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร
หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
  
 
 
 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 

2550 ถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 
สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  

535,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2563) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM คร้ังนี้ : -ไมม่-ี 

ที่อยู ่: บมจ.แปซิฟิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26  
อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาตร ีสาขานติิศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
› เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่ 

เนติบณัฑิตยสภา (รุน่ 33) 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ส  านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
บรษัิท พรเีมียรเ์อ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (SME Bank) 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษัิท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท พรเีมียรเ์อ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษัิท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

-ไมม่ี- 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลัง :  
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไมเ่คยถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถกูพิทกัษ์

ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในบริษัทและ

หา้งหุน้สว่นที่ถกูพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์

  
 

คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
อายุ 62 ปี 



 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี 10 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี  

12 มิถนุายน 2551 ถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :  
› การประชมุคณะกรรมการบรษัิท (8/8) ครัง้  
 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครัง้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (5/5) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

› การประชมุผูถื้อหุน้ (2/2) ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

สัดส่วนการถอืหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ :  
- ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 06 / 03 / 2562) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM คร้ังนี้ : -ไมม่-ี 

ที่อยู ่: บมจ.แปซิฟิกไพพ ์1168/74 ชัน้ 26 
อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
› ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
› ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
› Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

 

 

ประสบการณท์ างานยอ้นหลัง 5 ปี 
2549 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตา่งประเทศ 

บรษัิท วิคตอรี ่อินดสัเตรยีล จ ากดั 
2549 – 2558   กรรมการ 

บรษัิท โคลเวอร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
กิจการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

-ไมม่ี - 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

- ไมม่ี - 
กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

-ไมม่ี- 

ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงั : 
1. ไมเ่คยถกูพิพากษาวา่มีการกระท าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก

พิทกัษ์ทรพัย ์
3. ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษัทและ

หา้งหุน้สว่นที่ถูกพิพากษาใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรือ
ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์

 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
อายุ 44 ปี 



 

 

 
เงือ่นไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
การเข้าร่วมประชุม 

 กรณีที่มีผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมภายหลงัจากที่มีการเปิดประชุมไปแลว้ตามเวลาที่
ก าหนด  ในหนงัสือเชิญประชุม บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระที่ไดม้ีการพิจารณาและ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระที่ยงัคงเหลืออยู่เท่านัน้    
ทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทฯจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่         
หรอืหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 1.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุน้ 

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 9 



 

 

3.  กรณีผู้ถอืหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้
ผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษัิทฯไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุน้แตล่ะรายตามแบบที่
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

› แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

› แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

› แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย เป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้
 1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

 2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท
คนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการ
อิสระ ตามที่บรษัิทฯระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 
 3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ 
 4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะก่อนเวลาเริม่การประชมุอยา่งนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทฯไดม้ีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตนถืออยู่ได  ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
 



 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า  2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา    
12.00 น. เป็นตน้ไป ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรม

เอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่
จดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

          
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  
การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป  
 1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชมูือ โดยใหน้บัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 
 2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  
หรือ ระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
 ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้  และมีวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
  
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
 1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
 2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะชูมือขึน้ โดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 
 
 
 
 



 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 

กรณีอืน่ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย                      
หรือขอ้บังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนน       
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรือ่งนัน้ 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได  ้เวน้
แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คน รอ้งขอ และที่ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ โดยบรษัิทฯจะนบัคะแนน
เสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 



 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1. การเลือกตั้งกรรมการ 

       ขอ้ 12. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น   
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
2. การเรียกประชุม 

 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 
 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบ
หา้วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถื้อหุน้ ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อ หุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการ ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่การประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผูถื้อ หุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๐๓ ผูถื้อหุน้ตาม วรรคสองตอ้ง รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่
เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิทฯ 

 ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อน  
วนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 
3. องคป์ระชุม 

 ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มา
ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้

เอกสารแนบล าดบัที่ 10 



 

 

ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้าร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่และใหส้่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
4. คะแนนเสียง 

 ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิทฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯทัง้หมด หรอืบางสว่นที่ 

ส  าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทฯหรอืการรวมกิจการกบับคุคล
อื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทฯหรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิทฯ 

 
5. วาระประชุม 

 ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายการของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิทฯในรอบปี 

ที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
6. เอกสารประชุม 

 ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 
 



 

 

 

 
ข้ันตอนการใช้ QR Code 

 
 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน 
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารรายงานประจ าปีและรายการด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกสผ์่านรหัสคิวอาร ์(QR Code) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอน ดงันี ้
 
ระบบปฏิบัติการ IOS  
1. เปิดกลอ้งในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีสอ่งไปท่ี QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดเพื่อดขูอ้มลูรายงานประจ าปี  
*หมายเหตุ: หากไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น  QR 
CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
ระบบปฏิบัติการ Android  
ดาวนโ์หลด แอปพลเิคชั่นอืน่ ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรอื Line  
 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
1. เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น)  
2. เลอืก QR Code  
3. สแกน QR Code  
4. สแกน QR Code เพือ่ดขูอ้มลูรายงานประจ าปี และรายการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
  
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 11 



 

 

 

แผนที่ 
โรงแรมเอทัส ลุมพินี 

 
  

 
 

 
 

สถานที่จัดประชุม : โรงแรมเอทสั ลมุพินี (Aetas Lumpini Hotel) 
ณ หอ้งอินฟินิตี ้(Infinity room) ชัน้ 7 
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  

โทรศัพท ์: 02 618 9555 
  

การเดนิทาง : รถไฟฟา้ใตด้ิน MRT สถานีลมุพนิี ทางออกประต ู1 
  
 
 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 12 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 

        

       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (PAP)       
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม           หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ            หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (3)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์           

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชั้น 
7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืที่จะพงึเลือ่น
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน                                
       ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ร ับมอบฉันทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสียงได้ออกเสียง

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 
        

       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (PAP)       
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม          หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                 เสยีง   ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ   -        หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   -               เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
  (3) คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน   อาย ุ 62  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  
  (4) คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์   อาย ุ 44  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ  
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  

 คนหนึ่งคนใดเพียส่งคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY 
ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรอื
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ        
   ประจ าปี 2562 

    - วาระเพื่อทราบ ไมม่กีารลงมติ - 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562  
   สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

    ช่ือกรรมการ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ คุณอุดมวรา เดชส่งจรัส         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

    ช่ือกรรมการ คุณวิริยา อัมพรนภากุล         
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   7.1   แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   7.2   อนุมัตคิ่าสอบบัญช ี 
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

        วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

 
 
หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี ้

(INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

        
 
  วาระที่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง          
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 
 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ข. :  หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

  

  วาระที่ เร่ือง เลือกแต่งกรรมการ (ต่อ)  

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

        
       เขียนที ่      
       วนัท่ี   เดือน         พ.ศ.                          

 (1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่         ถนน     ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์            
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซฟิิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม          หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั               เสยีง   ดงันี ้
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                 เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ   -        หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   -              เสยีง 
  (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (2)              อาย ุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี          ถนน      ต าบล/แขวง           
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์                หรอื   
 (3)  คุณเกรียงไกร รักษกุ์ลชน  อาย ุ 62  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120    
 (4)  คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน ์   อาย ุ 44  ปี ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ   
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)   เลขที่ 1168/74   ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์  ถนนพระราม 4   แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร   10120   หรอื  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า  ในการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY 
ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
   หุน้สามญั    หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้   เสยีง 
   หุน้บรุมิสทิธิ   -  หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้   -  เสยีง 
       รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ของบริษัทฯ        
   ประจ าปี 2562 

  - วาระเพื่อทราบ ไมม่กีารลงมติ - 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 
   สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
  วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                ช่ือกรรมการ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
                 ช่ือกรรมการ คุณอุดมวรา เดชส่งจรัส    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
                 ช่ือกรรมการ คุณวิริยา อัมพรนภากุล    
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2563 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  7.1   แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี 
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

 7.2    อนุมัตคิ่าสอบบัญช ี 
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

        



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง  หรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แตก้รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  
   

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (      )  

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ  และแต่งตัง้ให ้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แปซิฟิกไพพพ ์จ ากัด (มหาชน) (PAP) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี ้

(Infinity room) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

        
 

  วาระที่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  วาระที ่ เร่ือง           
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 



 

มอบฉนัทะ แบบ ค. : หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

  วาระที ่ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ่)  

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 

  ช่ือกรรมการ          
    เห็นดว้ย        เสยีง    ไมเ่ห็นดว้ย                เสยีง     งดออกเสยีง         เสยีง 
 



 

 

 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 

              ส ำหรบัอตุสำหกรรมเหลก็ในประเทศปี 2562 กำรบรโิภคเหลก็ในประเทศหดตวัรำวรอ้ยละ 4.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกไดร้บั
ผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้และรวมถึงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครฐัปี 63 ที่ลำ่ชำ้ ประกอบกบัมีผลกระทบดำ้นทิศทำงรำคำ
เหล็กโลกที่ปรบัตวัลดลงอย่ำงมำกจำกปีก่อน สง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 มีปริมำณยอดขำย (ตนั) ลดลงจำกปี
ก่อนรอ้ยละ 0.90 และรำยไดร้วม (บำท) จะลดลงรอ้ยละ 6.09 โดยมีรำยไดร้วมอยูท่ี่ 9,336.94 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทยงัคง
มีก ำไรสทุธิอยูท่ี่ 71.52 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 23.91  
 
2. ผลการด าเนินงานปี 2562 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทในรอบปี 2562 บริษัท มีรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรสทุธิ 9,148.42 ลำ้นบำท ลดลงจำก
ปี 2561 เป็นจ ำนวน 546.20 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 5.63 บริษัท มีก ำไรสทุธิ 71.52 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.78 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร และคิดเป็นก ำไรสทุธิตอ่หุน้ เทำ่กบั 0.11 บำท  

อตัรำก ำไรขัน้ตน้คิดเป็นรอ้ยละ  6.56   ของรำยไดร้วม ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อนทีม่ีอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบัรอ้ยละ 
6.67 ของรำยไดร้วม เป็นผลมำจำกทิศทำงรำคำเหลก็โลกที่มีทศิทำงที่ลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

  
รายได้   

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร เท่ำกบั 9,148.42 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ประมำณรอ้ยละ 97.98 ของรำยไดร้วม ลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 5.63 ทัง้นีม้ีสดัสว่นเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 8,949.10 
ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 69.19 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 99.23 และ 0.77 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมล ำดบั 
ในดำ้นรำยไดร้วมของบรษัิทลดลงจำก 9,942.69 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 9,336.94 ลำ้นบำทในปี 2562 หรอืลดลง รอ้ยละ 6.09 

นอกจำกนีร้ำยได้ของบริษัทสำมำรถแยกตำมประเภทของกลุ่มลูกค้ำได้ตำมตำรำงด้ำนล่ำง  กลุ่มลูกค้ำที่มีกำร
เจรญิเติบโตสงูในปี 2562 คือกลุม่ลกูคำ้อตุสำหกรรมที่มยีอดขำย 941.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน  123.54 ลำ้น
บำทหรอืคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 15.11 
 

 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. ตวัแทนจ ำหนำ่ย 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51 6,460.59 70.62 

2. โครงกำร 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32 1,616.59 17.67 

3. อตุสำหกรรม 465.23 5.79 817.56 8.43 941.10 10.28 

4. อื่นๆ 3.67 0.05 150.74 1.55 0.56 0.01 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 7,920.82 98.59 9,580.19 98.81 9,018.84 98.58 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 113.48 1.41 114.43 1.19 129.57 1.42 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,034.30 100.00 9,694.62 100.00 9,148.41 100.00 

เอกสารแนบล าดบัที ่2 



 

 

 

ต้นทุนขายและบริการ  

 ในปี 2562 บรษัิทมีตน้ทนุขำย และบรกิำร จ ำนวน 8,724.26 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 93.44 ของรำยไดร้วมเปรยีบเทียบ
กบัปี 2561 จ ำนวน 9,279.39 คิดเป็นรอ้ยละ 93.33 ของรำยไดร้วม  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย และบรหิำร ในปี 2562 มีจ ำนวน 465.40 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 24.30 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 4.96 เป็นผลมำจำกกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหเ้หมำะสมกบัภำวะกำรด ำเนินงำน 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 71.52 ลำ้นบำท อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เท่ำกับรอ้ยละ 2.91 ลดลงจำกปี 2561 ซึ่งมี
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่รอ้ยละ 3.88 เป็นผลมำจำกบริษัทมีก ำไรสทุธิที่ลดลงดงัที่ไดก้ลำ่วไปแลว้ในสว่นของกำรอธิบำยผล
กำรด ำเนินงำน 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

สนิทรพัยร์วม 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วม จ ำนวน 4,390.37 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 524.39 ลำ้นบำท 
หรอืลดลง รอ้ยละ 10.67 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื ลกูหนีก้ำรคำ้ และเงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่วตัถดุิบ 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 
  ส ำหรบัยอดลกูหนีก้ำรคำ้ในปี 2562 มีจ ำนวน 915.83 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 127.43 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 12.21 โดยสำมำรถแบง่ช่วงอำยหุนีไ้ดต้ำมตำรำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (หนว่ย : ลำ้นบำท) 
อายุหนี้คงคา้งนับจากวันที่ถงึก าหนดช าระ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 682.15 723.99 630.20 
คำ้งช ำระ    

ไมเ่กิน 3 เดือน  225.39 263.23 233.35 
3 - 6 เดือน 9.37 20.78 11.74 
6 - 12 เดือน 2.04 29.23 13.50 
มำกกวำ่ 12 เดือน 7.80 11.73 50.03 

รวม 926.75 1,048.96 938.82 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8.19) (23.10) (38.97) 
รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 918.56 1,025.86 899.85 
ลูกหนี้อืน่ – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9.69 17.40 15.98 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 928.25 1,043.26 915.83 



 

 

 
สนิคำ้คงเหลอื 

  สนิคำ้คงเหลอืสิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 1,312.63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 188.94 ลำ้นบำท หรอืลดลง
รอ้ยละ 12.58  เนื่องจำกปัจจยัรำคำเหล็กที่มีรำคำที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้เฉลี่ยของบริษัทในปี 
2562 อยูท่ี่ 59 วนั ชำ้กวำ่ปี 2561 ประมำณ 1 วนั แตย่งัคงเป็นไปตำมเป็นไปตำมนโยบำยกำรเก็บสนิคำ้ของบรษัิท 
 
ที่ดิน อำคำร และ อปุกรณ ์

  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณม์ีจ ำนวน 1,808.84 ลำ้นบำท ลดลง จำกปี 2561 จ ำนวน 43.74 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 2.36 เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำบริษัทยงัไม่มีกำรลงทนุทีส  ำคญั เมื่อหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่เพิ่มขึน้ท ำใหม้ลูคำ่
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลงจำกปีก่อน 
 
สภำพคลอ่ง 

  อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2562 และ 2561 เท่ำกบั 1.43 และ 1.29 เท่ำ ตำมล ำดบั นอกจำกนีเ้มื่อ
พิจำรณำระยะเวลำ Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2562 และ 2561 อยู่ที่ระดบั 13 และ 9 วนั ตำมล ำดบั ในดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2562 และ 2561 บริษัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถ ในกำรช ำระดอกเบีย้ 2.63 
เทำ่ และ 3.15 เทำ่ ตำมล ำดบั 

  ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 592.15 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมียอดลกูหนีก้ำรคำ้ 
สนิคำ้คงเหลอื และเงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่วตัถดุิบ ลดลงจำกปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจ ำแนกตำมกิจกรรมแสดงตำมตำรำง 

  (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

กระแสเงนิสด 2560 2561 2562 

จำกกำรด ำเนินงำน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (174.66) (79.68) 592.15 

จำกกิจกรรมลงทนุ - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (174.50) (55.24) (77.72) 

จำกกิจกรรมจดัหำเงิน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) 378.34 38.81 (611.39) 

เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29.18 (96.11) (96.96) 

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

  หนีส้นิรวมของบรษัิทลดลงเหลอื 1,931.42 ลำ้นบำทในปี 2562 หรอืลดลง 562.86 ลำ้นบำทจำกปีก่อน สำเหตุ
มำจำก ในปี 2562 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้ จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,614.52 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 
578.06 ลำ้นบำท ซึง่ลดลงตำมเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
 
สว่นของผูถื้อหุน้ 

  ในปี 2562 บริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,458.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 38.46 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.59 



 

 

 
โครงสรำ้งเงินทนุ 

  อตัรำส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 อยู่ในระดบั 0.79 เท่ำ และ 
1.03 เทำ่ ตำมล ำดบั สำเหตจุำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินท่ีลดลงดงัที่อธิบำยไวใ้นสว่นของหนีส้นิขำ้งตน้ 
 
ภำระผกูพนั 

  บริษัทมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำที่ดินและยำนพำหนะกบักิจกำร        ที่
เก่ียวขอ้งกนัและบรษัิทอื่น อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่3 ถึง 13 ปี ในปี 2562  

 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่จัดเก็บ 

วตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดรอ้น ซึ่งมีแนวโนม้กำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำเหล็กโลก ดงันัน้ ควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุิบ จดัเป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั เพรำะผลจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำเหล็ก หำกมีกำรปรบัตวั
ลงอยำ่งรุนแรง อำจเกิดควำมเสีย่งจำกกำรดอ้ยคำ่ของวตัถดุิบ หรอืในกรณีที่รำคำวตัถดุิบมีกำรปรบัตวัสงูขึน้ จะเกิดผลกระทบต่อ
รำคำขำยสนิคำ้ อีกทัง้ควำมเสีย่งดงักลำ่วเกิดจำกปัจจยัภำยนอก ซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดม้ีกำรก ำหนด
นโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วโดย 

(1) ติดตำมรำคำวตัถดุิบของรำคำเหลก็โลกอยำ่งใกลชิ้ด เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรจดัซือ้วตัถดุิบ 
(2) ควบคมุปรมิำณวตัถดุิบและสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและ          
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯรับ
โอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ทั้งน้ี 
ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว พร้อมทั้งวิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ และ
วเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินและแนวโนม้รำคำ
ตลำดเหล็กภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระสำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

  



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                      
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัมำกรำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีส่งผล
กระทบต่อก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำกรำยในหลำย
กลุ่มธุรกิจและหลำยประเภทของกลุ่มลูกคำ้ ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำก
กำรขำยโดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำร
สอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยในส ำคญัท่ีถูก
ออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและรำยกำรขำย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 9 จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกบัสินคำ้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผน่รีดร้อน
ชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีควำมผนัผวนของต้นทุนวตัถุดิบตำมรำคำตลำด ดงันั้นอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

  



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ                                  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก                                      
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                    
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ                          
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน                                   
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้



 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ                                       
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                    
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด                                   
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                                             
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ี                      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 19 กุมภำพนัธ์ 2563 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 282,048,479      379,003,686        263,870,669        255,593,868        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 915,826,458      1,043,256,557     919,614,281        675,114,890        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9,332,831          -                           9,332,831            -                           
สินคา้คงเหลือ 9 1,312,632,846   1,501,568,491     1,312,632,846     1,434,772,591     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 17,789,629        100,601,642        17,789,629          94,202,619          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,565,439        5,906,734            17,565,439          5,220,880            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,555,195,682   3,030,337,110     2,540,805,695     2,464,904,848     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                           1,799,460            110,996,100        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,808,842,209   1,852,585,920     1,808,842,209     1,805,243,707     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 25,634,513        28,112,596          25,634,513          28,099,737          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 -                         3,076,810            -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 693,910             645,384               693,910               63,550                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,835,170,632   1,884,420,710     1,836,970,092     1,944,403,094     
รวมสินทรัพย์ 4,390,366,314   4,914,757,820     4,377,775,787     4,409,307,942     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 1,614,522,350   2,192,583,545     1,614,522,350     2,029,177,542     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 146,789,672      115,458,789        146,789,472        80,003,527          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,774,783          5,055,501            2,723,658            -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,322,332        32,945,399          25,321,159          16,214,569          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,789,409,137   2,346,043,234     1,789,356,639     2,125,395,638     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 106,340,353      114,657,560        103,887,280        114,657,560        
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 32,813,478        31,050,269          32,813,478          28,494,376          
ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,858,935          2,530,992            2,858,935            2,530,992            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 142,012,766      148,238,821        139,559,693        145,682,928        
รวมหนีสิ้น 1,931,421,903   2,494,282,055     1,928,916,332     2,271,078,566     
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 514,845,000      514,845,000        514,845,000        514,845,000        
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทนุซ้ือคืน 1,010,911          1,010,911            1,010,911            1,010,911            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 67,000,000        67,000,000          67,000,000          67,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 830,806,611      792,337,965        820,721,655        510,091,576        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 385,281,889      385,281,889        385,281,889        385,281,889        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,944,411   2,420,475,765     2,448,859,455     2,138,229,376     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,390,366,314   4,914,757,820     4,377,775,787     4,409,307,942     

-                         -                           -                       -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 9,148,416,783    9,694,615,605    8,918,685,937    8,904,280,896    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,200,742           7,465,488           2,200,742           7,470,445           
เงินปันผลรับ 10 -                         -                         290,681,587       37,014,774         
รายไดอ่ื้น 186,327,269       240,608,176       182,906,188       230,938,461       
รวมรำยได้ 9,336,944,794    9,942,689,269    9,394,474,454    9,179,704,576    
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ 8,724,260,125    9,279,390,706    8,525,408,359    8,576,224,805    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 178,841,956       180,621,123       191,785,223       188,287,875       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 286,556,496       309,081,443       264,498,487       269,773,061       
รวมค่ำใช้จ่ำย 9,189,658,577    9,769,093,272    8,981,692,069    9,034,285,741    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ

   ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 147,286,217       173,595,997       412,782,385       145,418,835       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (56,037,348)        (55,047,872)        (54,650,097)        (51,398,586)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 91,248,869         118,548,125       358,132,288       94,020,249         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (19,732,019)        (24,552,837)        (13,454,296)        (13,404,622)        
ก ำไรส ำหรับปี 71,516,850         93,995,288         344,677,992       80,615,627         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 -                         3,327,812           (1,309,892)          (1,731,795)          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                         (665,563)             261,979              346,359              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         2,662,249           (1,047,913)          (1,385,436)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 71,516,850         96,657,537         343,630,079       79,230,191         

ก ำไรต่อหุ้น 19
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 0.11                    0.14                    0.52                    0.12                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 91,248,869         118,548,125       358,132,288       94,020,249         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 134,261,873       131,423,984       125,813,622       121,827,806       
   หน้ีสูญ 913,461              495,445              394,761              455,387              
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 15,870,875         14,904,468         3,516,240           5,128,964           
   ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 5,178,884           18,083,214         5,819,576           17,442,522         
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ (1,780,671)          -                         (1,780,671)          -                         
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 662,332              272,968              170,128              296,253              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,994,533         3,413,812           12,004,088         2,770,676           
   ค่าเช่ารอตดับญัชี 327,943              455,443              327,943              455,443              
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 276,864              (16,142)               276,864              (16,142)               
   เงินปันผลรับ -                         -                         (290,681,587)      (37,014,774)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,843,431)          (1,478,513)          (828,074)             (1,067,038)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 54,119,091         53,015,961         52,828,365         49,649,632         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 312,230,623       339,118,765       265,993,543       253,948,978       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,645,763       (122,699,058)      (202,172,936)      72,328,768         
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (9,332,831)          -                         (9,332,831)          -                         
   สินคา้คงเหลือ 183,756,761       (63,238,155)        116,320,169       (48,045,249)        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 84,592,684         (87,270,098)        78,193,661         (93,581,875)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,201,983)        5,903,485           (10,947,333)        21,891,372         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,803,873         (35,549,586)        31,063,024         (39,309,616)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,623,066)          13,310,447         1,572,763           5,448,281           
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (11,231,324)        (2,204,300)          (11,231,324)        (2,061,000)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 674,640,500       47,371,500         259,458,736       170,619,659       
   จ่ายดอกเบ้ีย (54,739,131)        (53,221,815)        (53,227,366)        (50,076,525)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (27,754,477)        (73,829,135)        (18,989,996)        (55,926,976)        
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน 592,146,892       (79,679,450)        187,241,374       64,616,158         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ (79,550,412)        (54,689,826)        (78,713,923)        (53,009,458)        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,949)                 (2,076,956)          (4,949)                 (2,076,955)          
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย -                         -                         (134,391,978)      -                         
เงินคืนทนุจากบริษทัยอ่ย -                         -                         109,196,640       -                         
เงินปันผลรับ -                         -                         290,681,587       37,014,774         
ดอกเบ้ียรับ 1,839,525           1,476,038           824,168              1,064,564           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                         48,556                -                         25,192                
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (77,715,836)        (55,242,188)        187,591,545       (16,981,883)        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,263,309,753    9,445,123,330    8,149,149,087    8,908,358,983    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (8,841,647,812)   (9,148,913,947)   (8,564,081,144)   (8,720,424,748)   
จ่ายเงินปันผล (33,048,204)        (257,398,596)      (33,000,000)        (257,393,370)      
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (611,386,263)      38,810,787         (447,932,057)      (69,459,135)        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (96,955,207)        (96,110,851)        (73,099,138)        (21,824,860)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 379,003,686       475,114,537       255,593,868       277,418,728       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย 
   ณ วนัรับโอนกิจการทั้งหมด -                         -                         81,375,939         -                         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 282,048,479       379,003,686       263,870,669       255,593,868       

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 9,147,050           5,377,638           9,147,050           5,369,138           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ท่ีอยู่ตำมท่ี                       
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั กำรขนส่งสินคำ้ ไทย 99.97 99.97 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และบริษทั 
มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 



ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                        
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 



กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

  



มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้                                
จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                           
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

  



4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยไดจ้ำกสัญญำจำ้งท ำสินคำ้รับรู้ตลอดช่วงเวลำของสัญญำตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรปฏิบติัตำม
สัญญำ  

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ” ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  

รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  



4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบแปลงสภำพแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำวตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯจดัให้มีกำร
ประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำวในรำคำท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดั
ให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯบนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
และรับรู้จ ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู ้ถือหุ้น                                    
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  3 - 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  2 - 31 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน  3 - 10 ปี 
  ยำนพำหนะ  3 - 25 ปี 



ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                         
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 



 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร  

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 



4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ี                              
ยงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

  



4.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต และอำยุ
ของหน้ีท่ีคงคำ้ง เป็นตน้ 

  



กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงิน 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลคำ่คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ                   
โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 479 1,729 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ 
เงินปันผลรับ - - 291 37 ตำมท่ีประกำศ 
ซ้ือสินคำ้ - - 37 64 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - - 17 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำขนส่ง - - 132 135 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รับโอนกิจกำรทั้งหมด - - 134 - รำคำตำมสญัญำ 
รับเงินคืนทุน - - 109 - ตำมท่ีประกำศ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 4 4 4 2 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 5 5 5 5 รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 185,345 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 185,345 

     
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 3,772 1,430 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - 16 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,788 1,430 

     



(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 2,248 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 2,248 

     
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 2,609 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - - 3,688 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 6,297 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,706 33,841 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,584 1,090 
รวม 28,290 34,931 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 295 293 295 165 
เงินฝำกธนำคำร 281,753 378,711 263,576 255,429 

รวม 282,048 379,004 263,871 255,594 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 0.375 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.38 - 
1.30 ต่อปี) 

  



8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - - 155,706 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - - 29,472 
 3 - 6 เดือน - - - 155 
 6 - 12 เดือน - - - 12 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 185,345 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 630,201 723,986 630,201 362,917 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 233,353 263,226 233,353 113,437 
 3 - 6 เดือน 11,736 20,783 11,736 1,780 
 6 - 12 เดือน 13,497 29,231 13,497 13,785 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 50,034 11,732 50,034 6,443 
รวม 938,821 1,048,958 938,821 498,362 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,974) (23,103) (38,974) (10,916) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 899,847 1,025,855 899,847 487,446 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 899,847 1,025,855 899,847 672,791 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 3,788 1,430 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,979 17,402 15,979 894 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 15,979 17,402 19,767 2,324 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 915,826 1,043,257 919,614 675,115 

  



9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 859,723 922,726 (29,534) (25,422) 830,189 897,304 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 102,140 157,443 - - 102,140 157,443 
วตัถุดิบ 360,632 419,698 (2,911) (1,844) 357,721 417,854 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 22,583 28,967 - - 22,583 28,967 
รวม 1,345,078 1,528,834 (32,445) (27,266) 1,312,633 1,501,568 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 859,723 858,938 (29,534) (24,887) 830,189 834,051 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 102,140 157,443 - - 102,140 157,443 
วตัถุดิบ 360,632 416,050 (2,911) (1,738) 357,721 414,312 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 22,583 28,967 - - 22,583 28,967 

รวม 1,345,078 1,461,398 (32,445) (26,625) 1,312,633 1,434,773 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน  5.2 ล้ำนบำท  (2561: 18.1 ล้ำนบำท)  (เฉพำะบริษัทฯ: 5.8 ล้ำนบำท 2561: 17.4 ล้ำนบำท)                              
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ  ำกดั  - 100,000 99.99 99.99 - 99,999 167,999 20,000 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - 9,200 99.97 99.97 1,799 10,997 122,683 17,015 
รวม     1,799 110,996 290,682 37,015 



 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติักำรรับโอนกิจกำรทั้งหมด
จำกบริษทัยอ่ยทั้ง 2 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และ บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ซ่ึงบริษทัฯ
ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.97 ของหุน้ทั้งหมด ตำมล ำดบั 

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2562 บริษทัฯรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และบริษทั                                  
มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ทำโมเสะ 

เทรดด้ิง จ ำกดั 
บริษทั มีทรัพย์
ขนส่ง จ ำกดั รวม 

สินทรัพย์    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 75,986 5,390 81,376 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 44,795 1,444 46,239 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 554 445 999 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 3,263 35,978 39,241 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 9 9 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,035 438 5,473 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524 - 524 

รวมสินทรัพย์ 130,157 43,704 173,861 

หนีสิ้น    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,719 25,256 26,975 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 1,204 1,520 2,724 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,454 80 7,534 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 1 2,235 2,236 

รวมหนีสิ้น 10,378 29,091 39,469 

สินทรัพย์สุทธิ 119,779 14,613 134,392 

 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั มีมติอนุมติักำรเลิกกิจกำร บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 และปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บคืนทุนจำกบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 100
ลำ้นบำท และ บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท 

 

 



11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำท่ีตีใหม่         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 741,462 14,682 775,012 1,496,719 90,443 179,532 86,749 3,384,599 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 3,214 42 53,039 60,067 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 8,797 90,933 123 - (99,853) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,975) - - (3,143) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 783,497 1,590,568 91,805 179,574 32,408 3,433,996 
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,420 1,958 7,527 74,774 88,679 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 25,740 33,980 170 - (59,890) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (375) (9,230) (2,167) (548) - (12,320) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - 4,208 386,306 885,962 79,322 103,181 - 1,458,979 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,572 70,051 5,954 10,719 - 125,252 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,974) - - (2,821) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,832 955,212 83,302 113,900 - 1,581,410 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 939 38,894 73,335 4,277 10,603 - 128,048 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (18) (9,063) (2,035) (541) - (11,657) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 359,665 635,356 8,503 65,674 32,408 1,852,586 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 125,252 

2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 128,048 
  



(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำท่ีตีใหม่         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 741,462 14,682 772,811 1,496,719 77,571 48,339 86,749 3,238,333 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 2,600 42 51,964 58,378 
โอนเขำ้ (ออก) - - 7,722 90,933 123 - (98,778) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,358) - - (2,526) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 780,221 1,590,568 78,936 48,381 32,408 3,286,658 
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,420 1,881 6,767 74,774 87,842 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร
ทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 2,901 - 12,492 131,405 - 146,798 

โอนเขำ้ (ออก) - - 25,740 33,980 170 - (59,890) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (9,230) (1,713) - - (10,943) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - 4,208 385,749 885,962 68,600 23,435 - 1,367,954 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,438 70,051 5,196 2,024 - 115,665 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,358) - - (2,205) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,141 955,212 72,438 25,459 - 1,481,414 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 939 38,753 73,335 3,582 2,994 - 119,603 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร
ทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 814 - 11,234 95,509 - 107,557 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (9,063) (1,710) - - (10,773) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 357,080 635,356 6,498 22,922 32,408 1,805,244 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 115,665 

2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 119,603 



 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ 
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 654 ล้ำนบำท 
(2561: 491 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 654 ลำ้นบำท 2561: 443 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระในปี 2560 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market Comparison Approach) โดยรำคำท่ีดินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรำคำท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อรำคำท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัรำตำมขอ้สมมติฐำนเพิ่มข้ึน 
รำคำต่อตำรำงวำ (พนับำท) 7 - 35 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รำยละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตำมรำคำท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

รำคำทุนเดิม 259,860 259,860 
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำ 481,602 481,602 
รำคำท่ีตีใหม่ 741,462 741,462 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหกักบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได ้

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 73,325 69,805 73,325 69,398 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (47,690) (41,692) (47,690) (41,298) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 25,635 28,113 25,635 28,100 

  



 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 28,113 24,679 28,100 24,658 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24 2,077 24 2,077 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,712 7,527 3,712 7,527 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 9 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (6,214) (6,170) (6,210) (6,162) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 25,635 28,113 25,635 28,100 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 2.02 - 2.51 2.24 - 2.49 1,532,299 2,188,644 1,532,299 2,025,238 
ทรัสตรี์ซีท 3.10 3.47 - 3.95 82,223 3,940 82,223 3,940 
   1,614,522 2,192,584 1,614,522 2,029,178 

 ภำยใตส้ัญญำวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมสัญญำ และบริษทัฯ
จะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 3,810 ลำ้นบำท (2561: 3,982 
ลำ้นบำท) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 2,248 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,404 41,687 70,404 6,393 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 6,297 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,783 41,971 43,783 40,059 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 32,603 31,801 32,602 25,007 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 146,790 115,459 146,789 80,004 



15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 31,050 33,169 28,494 26,053 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,681 2,397 2,414 1,972 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,065 1,015 991 799 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 9,248 - 8,599 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                       

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดำ้นประชำกรศำสตร์ - (4,727) - (4,406) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 2,611 - 2,558 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (1,211) - 3,579 
ส่วนท่ีโอนยำ้ยจำกบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 1,310 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (11,231) (2,204) (11,231) (2,061) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 2,236 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 32,813 31,050 32,813 28,494 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กฎหมำย
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ข
โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 9.2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 8.6 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไร
ขำดทุนของปีปัจจุบนั 

บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
1.0 ลำ้นบำท (2561: 8.5 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 12 - 17 ปี (เฉพำะบริษทั: 12 ปี) (2561: 12 - 17 ปี เฉพำะบริษทั: 12 ปี)  



 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 2.80 - 3.17 2.80 - 3.17 2.80 - 3.17 2.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4 - 5 4 - 5 4 - 5 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

2.87 - 45.84 2.87 - 45.84 2.87 - 45.84 3.82 - 45.84 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (3.1) 3.6 (3.1) 3.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.3 (2.9) 3.3 (2.5) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.5) 4.5 (3.5) 4.0 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (2.3) 2.7 (2.3) 2.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2.5 (2.1) 2.5 (1.9) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.7) 3.4 (2.7) 3.0 

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 



17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 353,944 387,964 302,988 308,799 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 134,262 131,424 125,814 121,828 
ค่ำขนส่ง 58,528 49,982 139,235 139,006 
ค่ำนำยหนำ้ 2,903 3,396 2,903 19,799 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,313,891 8,357,885 7,308,984 8,276,478 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 59,667 (101,219) (4,103) (89,675) 

18. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 24,968 28,650 18,477 15,363 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2,637 11 2,593 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,241) (6,734) (5,034) (4,551) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 19,732 24,553 13,454 13,405 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   - (666) 262 346 

 - (666) 262 346 

  



รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 91,249 118,548 358,132 94,020 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 18,250 23,710 71,626 18,804 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2,637 11 2,593 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 757 579 499 534 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,996) (2,314) (905) (1,123) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - (58,136) (7,403) 
อ่ืน ๆ 2,716 (59) 359 - 

รวม 1,477 (1,794) (58,183) (7,992) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 19,732 24,553 13,454 13,405 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเช่ำท่ีดิน 572 507 572 507 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,921 4,621 7,921 2,183 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 6,489 5,453 6,489 5,325 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ - 355 - 355 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,554 6,210 6,554 5,699 
ส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,453 - 

รวม 21,536 17,146 23,989 14,069 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี
และทำงภำษี 31,556 32,407 31,556 32,407 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน 96,320 96,320 96,320 96,320 

รวม 127,876 128,727 127,876 128,727 

     



(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 3,077 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (106,340) (114,658) (103,887) (114,658) 

รวม (106,340) (111,581) (103,887) (114,658) 

19. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ผลิตและจ ำหน่ำย                             
ท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ และรับจำ้งท ำสินคำ้โครงเหล็ก ส ำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และด ำเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศำสตร์หลกัแห่งเดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

21. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 2.8                            
ลำ้นบำท (2561: 5.4 ลำ้นบำท) 

  



22. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท/หุน้) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
27 เมษำยน 2561 257.4 0.39 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  257.4 0.39 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษำยน 2562 33.0 0.05 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  33.0 0.05 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 ภำระเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 1.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค่ำ
พฒันำระบบคอมพิวเตอร์ 

23.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผกูพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ำยในต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 8.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2561: 0.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

23.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและยำนพำหนะกบักิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.5 9.5 2.7 1.7 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40.5 22.5 0.7 1.4 
มำกกวำ่ 5 ปี 16.7 20.4 - - 

  



(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.5 9.4 2.7 - 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40.5 22.5 0.7 - 
มำกกวำ่ 5 ปี 16.7 20.4 - - 

23.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวน 16 ล้ำนบำท (2561: 16 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 15 15 
ค ้ำประกนัในกำรเป็นผูน้ ำเขำ้/ผูส่้งออกระดบัมำตรฐำนเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกำกร 1 1 

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                                           
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  



ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง                      
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 282 - 282 0.25 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 916 916 - 
 - 282 916 1,198  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,615 - - 1,615 2.02 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 147 147 - 
 1,615 - 147 1,762  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 379 - 379 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,043 1,043 - 
 - 379 1,043 1,422  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,193 - - 2,193 2.24 - 3.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 2,193 - 115 2,308  

  



(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 264 - 264 0.25 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 920 920 - 
 - 264 920 1,184  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,615 - - 1,615 2.02 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 147 147 - 
 1,615 - 147 1,762  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 256 - 256 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 675 675 - 
 - 256 675 931  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,029 - - 2,029 2.24 - 3.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 80 80 - 
 2,029 - 80 2,109  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินค้ำและกำรกู้ยืมเป็น                          
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะ                                
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี และไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 2.71 0.12 30.0645 32.3640 



24.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

25. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี                                       
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.79:1 (2561: 1.03:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.79:1 (2561: 1.06:1) 

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุ้นละ 0.27 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 178.2 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มติดงักล่ำว                          
จะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 




