
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 
         

 ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500    
เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

 โดยในการประชมุครัง้นี ้พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชมุ  

 ประธานแนะน ากรรมการบริษัท และตวัแทนจากบริษัทผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานกรรมการ 
2. คณุสมชยั เลขะพจน์พานชิ  รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

  ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
5. ดร.ชยัยงค์  สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. คณุชรินทร์ หาญสบืสาย  กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
7. คณุเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
8. คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
9. คณุวิริยา อมัพรนภากลุ  กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ และ  

  เลขานกุารบริษัท 
10. คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
11. คณุสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ กรรมการ และ ผู้อ านวยการธุรกิจสมัพนัธ์ 
12.คณุพจน์วรีย์ ชวูงศ์ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 
  
 ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ เพื่อความเข้าใจตรงกนัในการลงมติในแตล่ะระเบียบวาระการประชมุ จึงแจ้งวิธีการ
ลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 1 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 2 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ด าเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  หรือ    

งดออกเสียงหรือไม่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงแสดงตนและ     
มอบบตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไปหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหกัออกดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงที่
ออกเสยีงเห็นด้วยทัง้หมด 

3. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชมุ ระหวา่งที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแตล่ะวาระนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระตอ่ไปแล้วจึงกลบัมาแจ้งผลคะแนนในวาระท่ีแล้ว 

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

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้น ใน             
ที่ประชมุ เป็นตวัแทนอิสระในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงจ านวน 2 ท่าน โดย คณุพชัรินทร์ จวนชยันาถ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
และ คณุสรีิ ควูฒุิยากร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย อาสาเป็นตวัแทนเพื่อร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 นี ้มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมรวม 147 ราย นบัรวม
จ านวนหุ้นได้ 525,592,103 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
79.64 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้สง่ส าเนาเอกสารรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาให้  
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,592,103 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปื 2558  

 ในวาระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 154 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 525,614,814 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64 

  



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 3 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ เรียนเชิญ คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบญัชี
การเงิน เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
 คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบญัชีการเงิน เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2558 ในรูปแบบกราฟย้อนหลงั 3 ปี ตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้สรุปสาระส าคญัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

 2558 

ผลประกอบการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ 
รายได้รวม 6,615.59 6,572.61 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (42.99) (76.48) 

ฐานะทางการเงนิ   
สนิทรัพย์รวม 3,317.83 3,040.62 
หนีส้นิรวม 1,307.22 1,294.57 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,010.61 1,746.05 

อัตราส่วนทางการเงนิ   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) -1.30 -2.52 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) -2.14 -4.38 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.65 0.74 

  คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  ปริมาณน า้หนักเหล็กที่ขายได้ในปี  
2558 ลดลงจากปี 2557 เท่าใด คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณน า้หนกัเหล็กที่ขายได้ในปี 2558 นัน้ เพิ่มขึน้จากปี 2557 ประมาณร้อยละ 18 
แต่ทัง้นี ้ในปี 2558 ราคาวตัถดุิบเหล็กลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2557 จึงสง่ผลให้รายได้ของบริษัท
ลดลงจากปี 2557 คณุธานินทร์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ขาดทนุมีสาเหตมุาจาก
การบริหารสนิค้าคงเหลอื ใช่หรือไม ่คณุธิติมา กรรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ                
1) การบริหารจดัการสนิค้าคงเหลอื และ 2) สภาวะราคาเหลก็ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการปรับลดปริมาณ
สนิค้าคงเหลอืลง จาก ประมาณ 1,500 ล้านบาท เหลอื ประมาณ 900 ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตามในปีที่ผ่าน
มาจะเห็นได้วา่ทิศทางราคาเหลก็ทัง้ในและตา่งประเทศ อยูใ่นช่วงขาลง จึงสง่ผลให้ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีที่ผา่นมา มีผลขาดทนุ ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั ราคาเหล็กมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลจากการที่
จีนลดก าลงัการผลติเหลก็ภายในประเทศลง 
  คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มก าลงัการผลิตอีก
หรือไม ่เนื่องจากเห็นวา่ในปัจจบุนับริษัทมีอตัราการใช้ก าลงัการผลติประมาณร้อยละ 70 ของก าลงัการผลิต
ทัง้หมดของบริษัท คุณธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทมีโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ (PM3) สง่ผลให้ความสามารถในการผลิต
สนิค้าของบริษัทเพิ่มขึน้ จาก 350,000 ตนั เป็น 450,000 ตนั โดยในปี 2558 มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 55 ของก าลงัการผลติทัง้หมดของบริษัท ซึง่ยงัคงอยูใ่นอตัราที่เหมาะสม 
   



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 4 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
  คณุปีเตอร์ เดนนิส ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตใุดบริษัทฯ จึงไม่น าเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทจากประเทศจีน ซึ่งมีราคาต ่ากว่าการสั่งซื อ้ภายในประเทศคุณธิติมา  
วฒันศกัดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจุบนั
รัฐบาลมีการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และ มาตราการปกป้องจากการ
น าเข้าสนิค้า (Safeguard) สง่ผลท าให้หากบริษัทน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศจีน บริษัทจะต้องเสีย
ภาษีเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 60 ของราคาวตัถุดิบที่น าเข้า ซึ่งมีราคาสงูกว่าการใช้เหล็กภายในประเทศ    
คณุปีเตอร์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วงนีร้าคาเหล็กมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ จะสง่ผลให้ผล
การด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2559 ดีขึน้ด้วยหรือไม ่คณุธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ จากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาเหลก็ดงักลา่ว คาดวา่นา่จะสง่ผลให้ผล
การด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2559 มีการปรับตวัดีขึน้จากปีก่อน 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2558 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558  
 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

  ในวาระที่ 3 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 155 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 525,614,914 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64 
  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ เรียนเชิญ คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบญัชี
การเงิน เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบญัชีการเงิน แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัท
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้รับการสอบทานจาก คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบ
บญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้รายงานว่างบการเงินดงักลา่วถกูต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวนันีต้วัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั คณุ
พจน์วรีย์ ชวูงศ์ ผู้จดัการแผนกตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เข้าร่วมประชมุ เพื่อตอบ
ข้อซกัถามถึงประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบังบการเงิน โดยคณุพฤทธ์ิสรุปสาระส าคญัของงบการเงินได้ดงันี ้

 หนว่ย : ลา้นบาท 

สนิทรัพย์รวม 3,317.83 
หนีส้นิรวม 1,307.22 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,010.60 
รายได้รวม 6,615.59 
คา่ใช้จา่ยรวม 6,578.16 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (13.10) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (42.99) 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.07) 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 5 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท และบริษัท
ยอ่ย ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,614,914 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงนิปันผล 

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ เรียนเชิญ คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ      
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้ จัดการ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นว่า  จากผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีขาดทนุสทุธิจากงบเฉพาะ
กิจการ จ านวน 76.48 ล้านบาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

  คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ เป็นความจริงหรือไมท่ี่กรรมการผู้จดัการ
เคยให้สมัภาษณ์กบัสือ่วา่ หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ ก็อาจพิจารณาน าก าไรสะสมมาจ่ายปันผลได้ 
คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์นัน้ บริษัทสามารถจ่ายปันผลจากก าไรสะสมได้ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ราคาเหล็กมีความ  
ผันผวนอย่างมาก คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรมีทุนส ารองเพื่อใช้หมุนเวียนธุรกิจ     
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผลในครัง้นี ้
  ในวาระที่ 4 คณุสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือรายยอ่ย ฝากค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระไว้ก่อนเร่ิมประชมุ ดงันี ้

1.  ขอแสดงความช่ืนชมที่บริษัทฯ จดัประชุม AGM ได้เร็วขึน้จาก วนัที่ 23 เมษายน ในปี 2558 
เป็น วนัท่ี 20 เมษายน ในปี 2559 

2.  ขอสอบถามถึงสาเหตขุองการงดจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในปีนี ้ 
  ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของการงดจ่ายปันผลดังกล่าว เป็นไปตามที่คุณวิริยา    
อมัพรนภากลุ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นไปข้างต้น 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 6 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 524,645,314 99.81 
ไมเ่ห็นด้วย 1,000,200 0.19 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ในวาระที่ 5 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 158 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 525,645,704 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.64 

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ และคุณธิติมา วฒันศกัดากุล งดออกเสียง
และงดเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ มีส่วนได้เสียในวาระ และมอบหมายให้คุณสมชัย  
เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชมุในวาระท่ี 5 

  คณุสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานฯ เรียนเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า ตามข้อบงัคบับริษัท    
ข้อ 13 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการ   
ที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน บริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออกส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้
อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี ้ กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง มีทัง้หมด        
3 ทา่น คือ 
 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
 2. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ 
 3. นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง  การให้สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ส่วนน้อย เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้แต่วันที่  
4 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการเข้ามายงับริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างาน จึงขอ
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ และ คณุธิติมา วฒัน
ศกัดากลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยได้แนบประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ในเอกสารเชิญ
ประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 7 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

  1) อนมุตัิการแต่งตัง้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,645,704 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  2) อนมุตัิการแต่งตัง้ ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,645,704 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

  3) อนมุตัิการแตง่ตัง้ นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,645,704 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ และนางสาวธิติมา วฒันศกัดากุล กลบัเข้าสู ่ 
ที่ประชมุ  

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ เรียนเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นว่า  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
  1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่  
 - คา่เบีย้ประชมุ คา่บ าเหน็จ  
  ทัง้นี ้คณะกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไดร้บัเพียงค่าบ าเหน็จเท่านัน้ 
  2. คา่ตอบแทนอื่นๆ  
 - คา่รักษาพยาบาล 
  



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 8 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
 - คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ตามนโยบายการก ากบัดแูล 
  กิจการของบริษัท 
  ซึ่งบริษัทได้น าสง่ข้อมลูรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  พร้อมกบัแสดง
ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงัปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 หน้า 21  
  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอตัราค่าตอบแทน เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริษัท 
ที่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ าปี 
2559 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 มติที่ประชุม  
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2558 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,303,304 99.94 
ไมเ่ห็นด้วย 106,600 0.02 
งดออกเสยีง 235,800 0.04 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2559 

  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ เรียนเชิญ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 
  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบญัชี รวมทัง้  
มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบตัิหน้าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้
 1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523  
  (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2555)  
 2. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930  
  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  
 3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5419 
  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มี
อ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ 
   



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 9 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
  และขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 ซึ่งมี
รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทน ปี 2557 – 2559 ดงันี ้

 2557 2558 2559 

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 

  ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส และประจ าปีปกติ ให้คณะกรรมการ 
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษ เป็นกรณีไป 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม คณุนนัทนาจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการสอบ
บญัชี ประจ าปี 2559 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,540,000 บาท ดงันี ้

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 525,409,904 99.96 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 235,800 0.04 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

   - ไมม่ี - 
 
ค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงข้อมลูที่บริษัทฯ ลดปริมาณสินค้าคงเหลือ จาก 1,500 ล้านบาท 
เป็น 900 ล้านบาทนัน้ ในช่วงสภาวะที่ราคาเหลก็มีการปรับตวัสงูขึน้ จะสง่ผลดีหรือผลเสยีตอ่บริษัท หรือไมอ่ยา่งไร 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา 
สภาวะราคาเหลก็มีการลดลงอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทจึงด าเนินการบริหารจดัการปริมาณสนิค้าคงเหลือ โดยการลดปริมาณลง 
ทัง้นี ้สนิค้าคงเหลือของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 1) ปริมาณวตัถดุิบที่มีอยู่ในบริษัท และ 2) วตัถดุิบที่บริษัท
ท าการสัง่ซือ้ล่วงหน้า ดงันัน้ ในช่วงที่สภาวะราคาเหล็กอยู่ในช่วงขาขึน้ น่าจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จากปริมาณ
วตัถดุิบที่ได้ท าการสัง่ซือ้ลว่งหน้า ดงักลา่ว 
              

2) คณุฉตัรชัย มงคลพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปัจจุบนัการด าเนินงานของโรงงานศนูย์มหาชยั  3 (“PM3”) นัน้  
เป็นการด าเนินงานตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ หรือไมอ่ยา่งไร 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 10 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

  
 คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการ
ด าเนินงานของโรงงานศนูย์มหาชยั 3 (“PM3”) ณ ปัจจุบนั ถือได้ว่าเป็นการด าเนินงานได้เร็วกว่าแผนที่บริษัทวางไว้ โดย    
ในปี 2558 PM3 มีอตัราการใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 50 ของก าลงัการผลิตในสว่น PM3 ทัง้หมด และคาดว่า
ในปี 2559 อตัราการใช้ก าลงัการผลติอยูท่ี่ร้อยละ 65  
 คุณฉัตรชัย ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่บริษัทฯ สัง่ซือ้วัตถุดิบจาก บริษัท สหวิริยาสตีล     
อินดสัตรี จ ากัด (มหาชน) (“SSI”) ในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกับการสัง่ซือ้จากรายอื่น ดงันัน้การที่ SSI ประสบปัญหาด้าน
การเงินในขนาดนี ้จะส่งผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม่อย่างไร คณุธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ประสบปัญญาจากการส่งมอบสิน ค้าจาก SSI แต่อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงดงักล่าว และได้แจ้งต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาถึงการลดวงเงินการสัง่ซือ้วตัถดุิบจาก SSI ลง เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
              

3) คณุศภุกร ชินพงศ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสนิค้าคงเหลอือยา่งไร 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการบริหารสินค้า
คงเหลอืของบริษัท มีปัจจยัหลกัในการพิจารณา ดงันี ้
 1) ปริมาณสนิค้าหมนุเวียนตอ่วนั 3) ระยะเวลาในการผลติสนิค้า 
 2) ระยะเวลาการสง่มอบวตัถดุิบจากผู้ผลติ 4) ปริมาณความหลากหลายของสนิค้าที่พร้อมสง่มอบ 
 จากนัน้จึงน าปัจจยัดงักลา่วข้างต้นมาพิจารณาก าหนดปริมาณสนิค้าคงเหลอืของบริษัทตามสถานการณ์ราคาวตัถดุิบ
ที่มีการเปลีย่นแปลง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืนัน้ ก็ต้องเป็นไปตามตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ 
              

4) คณุปีเตอร์ เดนนิส ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ การสง่ออกในปี 2559 ของบริษัทฯ มีแนวโน้มเป็นอยา่งไร 
 คณุวิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ จากสภาวะราคาเหล็กภายในประเทศมีการลดลง 
อีกทัง้ปัญหาจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ในหลายประเทศ จึงสง่ผลให้ปริมาณการสง่ของ
บริษัทฯ ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตามในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอผอ่นผนัภาษีน าเข้าจากมาตราการตอบการทุ่มตลาด 
(Anti-Dumping: AD) ส าหรับสินค้าบางประเภท ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ผู้ซือ้สินค้าในประเทศสหรัฐฯ ไม่ต้องเสีย
ภาษีเพิ่มจากมาตราการดงักลา่ว หากน าเข้าสินค้าจากบริษัท ซึ่งคาดว่าสดัสว่นการส่งออกสินค้าของบริษัทไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกาน่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ส าหรับปี 2559 ทิศทางตลาดสง่ออกของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว และ พม่า เป็นหลกั เนื่องจากในอุตสากรรมการผลิตท่อเหล็กนัน้ กระบวนการในการขนส่งสินค้า        
ถือเป็นปัญหาหลกัในการสง่ออก ซึง่การค้าขายกบัประเทศเพื่อนบ้านนา่จะสง่ผลดีกบับริษัทฯ มากกวา่ 
              

5) คณุฉตัรชยั มงคลพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างไร จึงท าให้อตัราการเติบโต
ของบริษัท มีอตัราที่สงูกวา่อตัราการเติบโตของตลาดโดยรวม 
 คณุสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความส าคญัใน 3 สว่นหลกั คือ 1) การมุ่งมัน่พฒันาบคุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาการ
ลงทนุเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิต และขยายฐานลกูค้า และ 3) การสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จกัและ
จดจ า ซึง่สง่ผลให้สนิค้าของบริษัทเป็นท่ียอมรับในตลาดทัว่ประเทศ อีกทัง้ยงัยดึหลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารงานตา่งๆ  



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 11 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

   
อาทิ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มีคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิและ  
มีความหลากหลาย ท าให้บริษัทฯ และตวัสินค้ามีความน่าเช่ือถือ ในด้านการเติบโตนัน้ ทางฝ่ายบริหารมองว่า ในการท า
ธุรกิจของบริษัท สิ่งที่ส าคญัไม่ใช่แค่เพียงการขยายก าลังการผลิต แต่ต้องพิจารณาร่วมกบัความสามารถในการจ าหน่าย
สนิค้า ความสามารถในการท าก าไรและการเพิ่มมลูคา่ให้กบัสนิค้า ของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตามปัจจยัส าคญั ที่บริษัทฯ 
มุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมัน่พฒันาสินค้าของบริษัทให้มีคณุภาพตรง
ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ ท าให้ผู้ ใช้เกิดความไว้วางใจ ประกอบกับ การบริหารจัดการความ
เสีย่งตา่งๆ โดยบริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จากปัจจยัตา่งๆ ท่ีกลา่วมานี ้จะสง่ผลท าให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืนได้ 
 คณุฉตัรชยั ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามเพิ่มเติมวา่ สถานการณ์การน าเข้าท่อเหล็กจากจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-Dumping: AD) ในขณะนีเ้ป็นอยา่งไร และสง่ผลกระทบกบับริษัทหรือไม ่คณุสมชยั รองประธาน
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ช่วงต้นปี 2558 ราคาท่อเหล็กที่น าเข้าจากประเทศจีนมีราคา
ต ่ากวา่ราคาทอ่เหลก็ในประเทศประมาณร้อยละ 20 ซึง่การบริหารจดัการของบริษัทในช่วงเวลานัน้   บริษัทฯ ได้มีการน าเข้า
ท่อเหล็กจากประเทศจีนในปริมาณไม่มากนกั เพื่อน ามาศึกษาต้นทนุและความคุ้มค่าจากการน าเข้ าท่อเหล็กดงักลา่ว ผล
ปรากฏว่าแม้ราคาท่อเหล็กจะต ่ากว่าราคาภายในประเทศ แต่เร่ืองคุณภาพของสินค้านัน้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดงันัน้
ส าหรับบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ผลติทอ่เหลก็คณุภาพมาตรฐาน จึงได้รับผลกระทบจากการน าเข้าทอ่เหลก็จากประเทศจีนไมม่ากนกั 
              

6) คณุบญุยงค์ ฐิติวรรธนะกุล ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเหล็กในปี 2559 ว่ามีทิศทางเป็น
อยา่งไร และจะสง่ผลอยา่งไรตอ่บริษัทฯ 
 คณุสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 
2558 ที่ผ่านมาสภาวะราคาเหล็กในประเทศจีนลดต ่าอย่างมาตลอดทัง้ปี จนกระทัง่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ที่ราคา
เหล็กในประเทศจีนกลบัมาอยู่ในช่วงขาขึน้ จากการที่จีนลดอตัราก าลงัการผลิตเหล็กภายในประเทศลง สง่ผลให้ปริมาณ
การสง่ออกเหลก็ของประเทศจีนลดลง ทัง้นี ้ทางฝ่ายบริหารยงัไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่สถานการณ์เหลก็ในช่วงขาขึน้นีจ้ะ
มีระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหาร ก็ได้มีการบริหารจดัการเพื่อควบคมุความเสี่ยง และมีการสงัเกตุการณ์
สภาวะราคาเหลก็ทัง้ใน และตา่งประเทศอยา่งใกล้ชิด เพื่อท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งราบร่ืนในชว่งสภาวะเศรษฐกิจที่
มีความผนัผวนอยา่งรุนแรงได้ ซึง่การขยายตลาดที่บริษัทมุง่เน้นนัน้ จะเป็นตลาดภายในประเทศ เป็นสว่นใหญ่ ส าหรับด้าน
การสง่ออกของบริษัทเอง ทางฝ่ายบริหารมองวา่ เป็นการด าเนินการเพื่อประกนัคณุภาพสนิค้าของบริษัท สร้างความเช่ือมัน่
ในตวัสนิค้าของบริษัท ให้กบัผู้บริโภคในระดบัสากล 
              

7) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง (ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งช่ือ) สอบถามว่า บริษัทฯ มีเทคโนโลยีหรือสินค้าใดที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 
 คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับเร่ือง
การลงทนุเคร่ืองจกัรนัน้ บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ความสามารถในการผลิต แต่ยงัค านึงถึงความต้องการของตลาด 
และความสามารถในการจ าหน่ายสินค้า ประกอบกนั และส าหรับสินค้าขนาดใหญ่สดุที่บริษัทผลิตได้  ณ ปัจจุบนั คือ ท่อ
เหลก็ขนาด 16 นิว้ ซึง่ทางฝ่ายบริหารมองวา่ความต้องการใช้ท่อเหล็กขนาดดงักลา่ว ในประเทศยงัมีไม่สงูมากนกั จึงเลือก
ลงทนุในเคร่ืองจกัรที่มีเทคโนโลยีที่ไมส่งูมากนกั แตส่ าหรับโครงการลงทนุโรงงานมหาชยั 3 (PM3) เป็นการลงทนุเพื่อขยาย
ก าลงัการผลติสนิค้าที่มีการหมนุเวียนสงู มีความต้องการจากตลาดภายในประเทศสงู บริษัทจึงเลอืกลงทนุในเคร่ืองจกัรที่มี 



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1 

 

        บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 12 รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
เทคโนโลยีขัน้สงูมาใช้ และอีกประการหนึ่งที่บริษัทให้ความส าคญั คือ การมุ่งมัน่พฒันาบคุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ตอ่เนื่อง 
              

8) คณุปีเตอร์ เดนนิส ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีการใช้อตัราก าลงัการผลติทัง้หมดเพียงร้อยละ 55 สาเหตุ
ใดบริษัทจึงไมข่ยายอตัราก าลงัการผลติเพิ่มมากขึน้ 
 คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ทางฝ่ายบริหา รมองว่าการขยาย
อตัราก าลงัการผลิตนัน้ จะต้องขยายในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งโดยเฉลี่ยก าลงัการผลิตของบริษัทจะเติบโตเพิ่มขึน้
ประมาณปีละ 50,000 ตนั และ ตัง้เป้าการผลิตไว้ที่ 320,000 ตนั ในปี 2559 ทัง้นี ้หากบริษัทเร่งขยายอตัราก าลงัการผลิต
เร็วเกินไป อาจจะท าให้เกิดภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาอย่างรุนแรงจากปริมาณสินค้าที่มีมากเกินความต้องการ ท าให้
สภาพตลาดเกิดความเสยีหายได้ 
              

9) คณุฉตัรชยั มงคลพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ เหตใุดจึงแยกตราสินค้า Pacific Pipe และ Tamose ออกจากกนั และ
มีสดัสว่นในการจ าหนา่ยอยา่งไร 
 คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สนิค้าที่ผลติ
และจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Pacific Pipe นัน้ เป็นสินค้าท่อเหล็กคุณภาพที่มีมาตรฐานรับรอง  ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  สว่นสนิค้าที่ผลติและจ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Tamose จะเป็นสนิค้าทอ่เหลก็คณุภาพทัว่ไป โดยใน
ปัจจบุนัสดัสว่นการจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Pacific Pipe และ Tamose มีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 
              

10) คุณเชาว์ บุณยะมาน อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทาง
อยา่งไรในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่
หลกัส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตนัน้ ควรเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการบริหารงานภายในของบริษัท ซึง่การด าเนินงานของบริษัท
ในปัจจบุนันัน้ มีการเปิดเผยข้อมลูที่โปร่งใส ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อีกทัง้ยงัมีกฏเกณฑ์ และมาตรการในการ
ด าเนินธุรกิจที่ตรวจสอบได้ ดงันัน้ ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน       
การทจุริต แตข่อให้ทกุฝ่ายมัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด  

 
 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแล้ว  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่าน          
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.00 นาฬิกา 
 
 

 

 ลงช่ือ พล.ต.อ.     ประธานท่ีประชมุ 
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