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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 

         

 ณ ห้องคราวน์  บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซา่ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10500   
เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

 โดยในการประชมุครัง้นี ้พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชมุ  
 ประธานแนะน ากรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ 
2. คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช  รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ชยัยงค์  สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ 
5. คณุสมเกียรติ จิตรวฒุิโชต ิ กรรมการ 
6. คณุชรินทร์ หาญสบืสาย  กรรมการอิสระ 
7. คณุเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
8. คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
9. คณุวิริยา อมัพรนภากลุ  กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการผู้จดัการ และ  

  เลขานกุารบริษัท 
10. คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
11. คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

  
 ประธานได้มอบหมายให้คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 

 คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่  เพื่อความเข้าใจตรงกนัในการลงมติในแตล่ะ
ระเบียบวาระการประชมุ จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผู้ด าเนินการประชมุจะสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย  หรืองด

ออกเสยีงหรือไม่  ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสยีงลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีงแสดงตนและมอบ
บตัรลงคะแนน ที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท  เพื่อน าไปหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่       

เอกสารแนบล าดับที่ 1 
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เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  โดยให้ถือวา่ คะแนนเสยีงที่เหลอืจากการหกัอ อกดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่
ออกเสยีงเห็นด้วยทัง้หมด 

3. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชมุ ระหวา่งที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแตล่ะวาระนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระตอ่ไปแล้วจึงกลบัมาแจ้งผลคะแนนในวาระท่ีแล้ว 

4. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีค าถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระในแตล่ะวาระ หากมีค าถามประเด็น
ตา่งจากวาระการประชมุ ขอให้สอบถามในวาระเร่ืองอื่นๆ และขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือของทา่นก่อนการสอบถาม
ทกุครัง้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ข องบริษัทฯ คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท จึงขอ
เรียนเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น ในท่ีประชมุ เป็นตวัแทนอิสระในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงจ านวน 2 ทา่น แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดเสนอตวัเพื่อเป็นตวัแทนดงักลา่ว 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 นี ้มีผู้ ถือหุ้น  และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวม  117 ราย นบัรวม
จ านวนหุ้นได้  523,507,701 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท  จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  
79.32 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

 คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่  บริษัทได้สง่ส าเนา
เอกสารรายงานการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2557 ประชมุเมื่อวนัท่ี  24 ตลุาคม  2557 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบลว่งหน้า แล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเติม  คณุนนัทนา จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระ
ดงักลา่ว 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติ เป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่  
1/2557 ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,507,701 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปื 2557  

 ในวาระท่ี 2 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 119 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 523,527,901 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.32 

  คณุนนัทนา หลกัค า  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  เรียนเชิญ คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการ และ 
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ เสนอรายงาน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2557 ตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้สรุปสาระส าคญัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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 2557 
ผลประกอบการ   

รายได้รวม 7,020.00 ล้านบาท 
ก าไรสทุธิ 181.08 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงนิ   
สนิทรัพย์รวม 4,000.96 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 1,838.50 ล้านบาท 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,162.46 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 4.53 % 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 8.37 % 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.85 เทา่ 

 คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ จากตวัเลขงบการเงินในไตรมาสที่ 
4/2557 นัน้ บริษัทมีการขาดทนุจากสาเหตใุด คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สาเหตทุี่ท าให้ตวัเลขงบการเงินในไตรมาสที่ 4/2557 ขาดทนุจ านวน  35 ล้านบาท นัน้ 
เกิดจากการ Mark to Market ราคาทนุของวตัถดุิบ และสนิคงเหลอื จ านวน 53 ล้านบาท เนื่องจากในช่วง
ไตรมาสที่ 4/2557 ราคาวตัถดุิบมีการปรับตวัลดลง คณุธานินทร์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  สอบถามเพิ่มเติมวา่ 
ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2558 นี ้ราคาวตัถดุิบยงัคงปรับตวั ลดลงตอ่เนื่องจากไตรมาสที่ผา่นมาหรือไม ่       
คณุวิริยา กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับในปี 2558 ราคาวตัถดุิบยงัคงลดลง
ตอ่เนื่องจากไตรมาสที่ผา่นมา 

ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ประจ าปี 2557 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2557  
  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  ในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 120 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้  523,557,901 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 

  คณุนนัทนา หลกัค า  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  เรียนเชิญ คณุวิริยา  อมัพรนภากลุ กรรมการ และ 
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ งบการเงินของบริษัท
ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ได้รับการสอบทานจาก คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบ
บญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้รายงานวา่งบการเงินดงักลา่ว ถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวนันีค้ณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชี จาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามถึงประเด็นตา่งๆ  ที่เก่ียวกบังบการเงิน  
โดยคณุวิริยาสรุปสาระส าคญัของงบการเงินได้ดงันี ้
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 หน่วย : ล้านบาท 

สนิทรัพย์รวม 4,001.00 
หนีส้นิรวม 1,838.50 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,162.46 
รายได้รวม 7,019.95 
คา่ใช้จ่ายรวม 6,741.98 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 226.31 
ก าไรสทุธิ 181.08 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.27 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว  

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท 
และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,354,701 99.96 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 203,200 0.04 

 
วาระที่ 4  พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  

ในวาระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 121 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 523,560,901 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 

 คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่  จากผลการด าเนินงานของบริษัท  
ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ 140.12 ล้านบาท 
ซึง่บริษัทได้มีการจดัสรรทนุส ารองครบ ตามข้อบงัคบัของบริษัท  ข้อ 37.ระบวุา่บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  5 ของ ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  
  ทัง้นีจ้ากผลการด าเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจาก
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการในอตัราหุ้นละ  0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของก าไรสทุธิ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น    
ที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2558 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนั 
ก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตาม ม .225 ของ พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  12 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัท่ี  14 
พฤษภาคม 2558 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.16 บาทตอ่หุ้น ดงันี ้
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มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,560,901 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ในวาระท่ี 5 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 122 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้  523,561,001 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 

 คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ ผู้ ถือหุ้นวา่ ในช่วงเดือนธนัวาคม ปี 2557 
บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรับเลอืกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทัง้เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 เพิ่มเติม แตไ่มม่ีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ และไมม่ีการเสนอวาระการประชมุเพื่อ
เข้าที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เข้ามาทางบริษัท  
 ส าหรับการวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ  ตามข้อบงัคบับริษัท  ข้อ 13 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น  3 
สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียน บริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออกสว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถู กเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่
ใหมก็่ได้ โดยในปีนี ้กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ มีทัง้หมด 4 ทา่น คือ 
 1. นายสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ 
 2. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน 
 3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 
 4. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 
  คณะกรรมการพิจารณาจากความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในการท างานจึงข อเสนอให้        
ที่ประชมุพิจารณา แตง่ ตัง้  นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ และนายสมชยั          
เลขะพจน์พานิช กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ในสว่นของกรรมการอีก 1 ทา่น 
คือ นายสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ ได้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระมาครบ 9 ปี จึงขอปฏิบตัิตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ที่ก าหนดวา่ กรรมการอิสระต้องด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 9 ปี ดงันัน้ จึงขอเสนอ
แตง่ตัง้  นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ เข้า ด ารงต าแหนง่กรรมการ  แทนคณุสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ  ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้แนบประวตัิ  นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ ในเอกสารเชิญประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ลว่งหน้า
แล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 
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  1) อนมุตัิการแตง่ตัง้ นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,561,001 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  2) อนมุตัิการแตง่ตัง้ นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,561,001 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  3) อนมุตัิการแตง่ตัง้  นายสมชยั เลขะพจน์พานิช  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,561,001 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  4) อนมุตัิการแตง่ตัง้  นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ  เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท แทน
กรรมการผู้ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,561,001 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 

  คณุนนัทนา หลกัค า ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
  1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่  
 - คา่เบีย้ประชมุ คา่บ าเหน็จ  
  ทัง้นี ้คณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไดร้บัเพียงค่าบ าเหน็จเท่านัน้ 
  2. คา่ตอบแทนอื่นๆ  
 - คา่รักษาพยาบาล 
 - คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ตามนโยบายการก ากบัดแูล 
  กิจการของบริษัท 
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  ซึง่บริษัทได้น าสง่ข้อมลูรายละเอียดของคา่ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมกบัแสดง
คา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมาให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงัปรากฎอยูใ่นห นงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจ าปี 2558 จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ า ปี 2558 ในวงเงินไมเ่กิน 
8,000,000 บาท 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 ใน
วงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,561,001 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ี

  ในวาระท่ี 7 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 126 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้  523,672,003 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.34 

  คณุนนัทนา หลกัค า  ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  เรียนเชิญ ดร .วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัรายละเอียด
ของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 ดงันี ้

 2556 2557 2558 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,040,000 1,040,000 1,040,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2 บริษัท 500,000 500,000 500,000 
คา่บริการอื่น - - - 

รวม 1,540,000 1,540,000 1,540,000 

  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีความเห็น วา่ บริษัท ส า นกังาน อีวาย  จ ากดั  มีความเช่ียวชาญ               
มีประสบการณ์ ในการสอบบญัชี รวมทัง้มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ จึงขอ เสนอตอ่
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 
2558 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้
 1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523  
  เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2555  
 2. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958  
  ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ  
 3. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  
  ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ  
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ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มี
อ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับการสอบบญัชี ประจ าปี 
2558 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,540,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 523,672,003 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   -  ไมม่ี - 
 
ค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) คณุวิไลพร เลาหโกศล ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามถึงตวัเลขก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน ที่แสดงอยูใ่น Presentation กบั รายงาน
ประจ าปี 2557 วา่สาเหตใุดถึงมีคา่ไมเ่ทา่กนั พร้อมทัง้เสนอให้บริษัทน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบเปรียบเทียบ 3 ปี
ย้อนหลงั 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตวัเลขก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานท่ีแสดงอยูใ่น 
Presentation นัน้ เป็นตวัเลขที่มาจากงบการเงินรวม สว่นท่ีแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 นัน้ เป็นตวัเลขที่มาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
              

2) คณุสนิุสา โสอาถา อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ บริษัทฯ มีแนวทางอยา่งไร
ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการวางนโยบาย
ในการตอ่ต้านการทจุริตไว้ในกระบวนการปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอน โดยในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้มีการ
ด าเนินการตรวจสอบขัน้ตอนการบริหารงานของบริษัทฯ ซึง่ก็พบได้วา่ทกุขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ นัน้ ได้มีการ
ป้องกนัโอกาสในการเกิดการทจุริตเอาไว้อยา่งดี จึงแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ ได้ยดึถือการด าเนินงานเพื่อความโปร่งใสเป็น
ส าคญั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่บริษัทจะไมเ่ปิดโอกาสในการท าการทจุริตภายในบริษัทได้ 
              

3) คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ จากตวัเลขงบกระแสเงินสดของบริษัทในปีที่ผา่นมานัน้ พบวา่
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีปริมาณติดลบ ดงันัน้จึงอยากสอบถามวา่การเงินท่ีใช้จ่ายปันผลในปี 2558 นี ้มาจากการ
เบิกเงินเกินบญัชีธนาคารใช่หรือไม่ 

14



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทไมม่ีนโยบายในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ส าหรับการ
จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้หากดตูวัเลขจากงบกระแสเงินสดปีที่ผา่นมาจะพบได้วา่ บริษัทมีการลงทนุก่อสร้า งโรงงานแหง่ใหม ่
(PM3) โดยยงัมิได้มีการเบิกเงินกู้ยืมจากทางธนาคาร ซึง่ส าหรับการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องพิจารณาจากงบกระแสเงินสด
ของเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ที่ด าเนินการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 คณุธานินทร์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพิ่มเติมวา่ ส าหรับปีนีบ้ริษัทคาดวา่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจะ
ยงัคงมีปริมาณติดลบหรือไม ่คณุวิริยา กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คาดวา่ในปี 2558 กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานจะไมม่ีปริมาณติดลบ 
              

4) คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ บริษัทคาดวา่ผลการด าเนินงาน  ของบริษัทจะกลบัมาฟืน้ตวัใน  
ไตรมาสใด 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ อ้างอิงจากค าถามของผู้ ถือหุ้นใน
วาระท่ี 2 ที่สอบถามวา่ปริมาณการขายของ บริษัทมีปริมาณลดลงหรือไมน่ัน้ ขอชีแ้จงวา่ปริมาณการขายของบริษัทในไตร
มาสที่ 4/2557 มีปริมาณลดลงประมาณร้อยละ 2 ซึง่ส าหรับในไตรมาสที่  1/2558 บริษัทคาดการณ์วา่ปริมาณการขายจะ
กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ แตส่ าหรับมมุมองทางด้านราคานัน้ จะเห็นได้วา่ราคาเหลก็โลกมีการปรับตวัลดลงมาตัง้แตช่่วงเดือน
สงิหาคม ปี 2557 ในอตัราร้อยละ 25 จนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ หากจะมองถึงผลกระทบที่มีตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ 
นา่จะเป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงของราคาเหลก็เป็นสว่นใหญ่ ซึง่บริษัทได้เตรียมนโยบายโดยการจดัการระบบสนิค้าคง
คลงั โดยปัจจบุนัมีระยะเวลาในการจ าหนา่ยสนิค้าเฉลีย่ต ่ากวา่ 2 เดือน เปลีย่นแปลงลดลงจากเดิมที่ 2.5 เดือน ทัง้นี ้บริษัท
ยงัมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการขยายตลาดสูต่า่งจงัหวดั ตามพืน้ท่ีติดชายแดน เพื่อขยายเข้าสู ่
AEC ซึง่ก็เป็นผลท าให้บริษัทสามารถรักษาระดบัปริมาณการขายให้อยูใ่นระดบัปกติได้ และส าหรับอีกองค์ประกอบหนึง่ที่มี
ความส าคญัในการกระตุ้นยอดขายของบริษัทได้ คือ โครงการจากทางภาครัฐ โดยมีแนวโน้มในการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่
ในช่วงไตรมาสที่ 2/2558 ซึง่หากเกิดขึน้จึงทางฝ่ายบริ หารคาดการณ์วา่นา่จะสง่ผลท าให้ยอดขายของบริษัทเป็นไปตาม
เป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว้ 
 คณุธานินทร์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพิ่มเติมวา่ ส าหรับการเปิดการค้าเสรี หรือ AEC นัน้ จะสง่ผลท าให้บริษัท
มีความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบ อยา่งไร คณุธิติมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป ฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับการเปิด
การค้าเสรี หรือ AEC นัน้ ท าให้เกิดโอกาสทางการค้าโดยแบง่ออกป็นสองสว่น คือ การค้าภายในประเทศ และการค้าใน
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยส าหรับในประเทศไทยนัน้ การเปิด AEC สง่ผลท าให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของการขนสง่
ระหวา่งประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคอาเซียน ซึง่ท าให้เกิดการขยายระบบโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ภายในประเทศ เช่น โครงการ
ก่อสร้างรถไฟสายตา่งๆ ซึง่ฝ่ายบริหารมองวา่เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการขยายเส้นทางรถไฟนัน้ 
เปรียบเหมือนกบัการขยายความเจริญเข้าสูช่มุชนตา่งๆ สง่ผลใ ห้เกิดโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึน้  และส าหรับโอกาสทาง
การค้าในประเทศเพื่อบ้านนัน้ ทางฝ่ายบริหารเห็นวา่บริษัทมีโอกาสในการขยายการค้าสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากใน
ปัจจบุนัประเทศเวียดนามเร่ิมมีการเติบโตเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัประเทศลาวมีโครงการก่อสร้างตา่งๆ เกิดขึ ้ น แตใ่น
ประเทศลาวเองยงัไมม่ีโรงงานผลติเหลก็ และส าหรับประเทศพมา่นัน้ เร่ิมมีโรงงานผลติเหลก็ในประเทศ แตย่งัคงอยูใ่นช่วง
เร่ิมต้น จึงมองวา่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัท แตอ่ยา่งไรก็ตาม ประเทศจีนก็ยงัคงเป็นคูแ่ขง่ทางการค้าที่ส าคญั หากมี
การเปิดการค้าเสรี หรือ AEC ซึง่ทางฝ่ายบริหารของบริษัทมองวา่จะมีการแบง่แยกตลาดตามคณุภาพของสนิค้า คือ หาก
เป็นสนิค้าระดบัคณุภาพมาตรฐาน สนิค้าของประเทศไทยนา่จะมีความได้เปรียบ แตห่ากเป็นสนิค้าคณุภาพทัว่ไป สนิค้า
จากประเทศจีนนา่จะมีความได้เปรียบมากวา่ เนื่องจากมีราคาต ่ากวา่สนิค้าในประเทศไทย 
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5) คณุเทวญั สวุรรณชีวะศิริ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ บริษัทมีแนวโน้มในการขยายการค้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมาก
ขึน้หรือไมอ่ยา่งไร 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในปัจจบุนับริษัทมีการสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศ
ในแถบภมูิภาคอาเซียนอยูแ่ล้ว และส าหรับในปี 2558 ทางฝ่ายบริหารมองวา่สดัสว่นในการสง่ออกสนิค้านา่จะมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึน้จากปีที่แล้ว 
              

6) คณุสมบรูณ์ อดุมดิเรกฤกษ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ในสว่นของการขยายโครงการรถไฟฟ้าสายตา่งๆ นัน้ สง่ผลตอ่การ
การขายสนิค้าของบริษัท หรือไมอ่ยา่งไร 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับผลติภณัฑ์ของบริษัทนัน้ 
แบง่ตามลกัษณะการใช้งานอยา่งกว้างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) งานโครงสร้าง ได้แก่ โครงเสา คาน โครงสร้างหลงัคา 
และ 2) งานระบบ ได้แก่ ทอ่ปะปา ทอ่ในระบบอคัคีภยั ทอ่ร้อยสายไฟ ดงันัน้ โครงการขยายทางรถไฟสายตา่งๆ ของภาครัฐ
นัน้ ผลติภณัฑ์ของบริษัทจะสามารถน าไปใช้ได้เฉพาะในส่ วนของโครงสร้างของสถานีรถไฟเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้การขยายทาง
รถไฟเข้าไปสูช่มุชน ท าให้บริษัทได้รับโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึน้จากการโครงการก่อสร้างตา่งๆ เช่น ที่อยูอ่าศยั 
ห้างสรรพสนิค้า และ ศนูย์กระจายสนิค้า ท่ีจะเพิ่มมากขึน้ตามความเจริญของชมุชนนัน้ๆ 
              

7) คณุเทวญั สวุรรณชีวะศิริ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ปัจจบุนับริษัทมีก าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่ 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ปัจจบุนับริษัทมีการขยายก าลงั
การผลติเพิ่มขึน้จากโครงการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่(PM3) ท าให้ก าลงัการผลติมีปริมาณเทา่กบั 450,000 ตนั ซึง่คาดวา่
ในปี 2558 จะมีอตัราการใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ร้อยละ 66 
              

8) คณุวิไลพร เลาหโกศล ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ส าหรับสนิค้าสง่ออกของบริษัทนัน้ ฝ่ายขายของบริษัทมีวิธีการในการ
เข้าถึงกลุม่ลกูค้าอยา่งไร 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ปัจจบุนัไมว่า่จะเป็นการสง่ออกสนิค้าไปยงั
ประเทศในแถบอาเซียน หรือ ประเทศออสเตรเลยี บริษัทจะสง่ออกสนิค้าผา่นทางลกูค้าในลกัษณะที่เป็นตวัแทนจ าหนา่ยใป
ระเทศนัน้ๆ  เนื่องจากทางฝ่ายบริหารมองวา่ตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศตา่งๆ จะมีฐานลกูค้าเป็นของตวัเองอยูแ่ล้ว อีกทัง้
ยงัช่วยลดความเสีย่งจากการเรียกเก็บหนีไ้ด้ มากกวา่การท่ีบริษัทเข้าไปหาลกูค้าที่เป็นผู้ใช้งานในประเทศตา่งๆ เองโดยตรง   

 
 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่ มเติมแล้ว  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี  ประธานฯ  จึงกลา่วขอบคณุทา่น           
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.00 นาฬิกา 
 
 
 

 

 ลงช่ือ พล.ต.อ.     ประธานท่ีประชมุ 
   (วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี)  
   

 
 

ลงช่ือ                                เลขานกุารบริษัท / 
  (นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ)     ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
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