
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 
         

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

 โดยในการประชมุครัง้นี ้นางเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชมุ  
 ประธานแนะน ากรรมการบริษัท และตวัแทนจากบริษัทผู้สอบบญัชี ที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1.  คณุเสาวนย์ี กมลบตุร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2.  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณุเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
4.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ  
5.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรัส กรรมการอิสระ  
6.  คณุอิศรา ดิสรเตตวิฒัน์ กรรมการอิสระ  
7.  คณุสมชยั เลขะพจน์พานชิ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
8.  คณุวิริยา อมัพรนภากลุ  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
9.  คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
10.  คณุวธ ู ขยนัการนาว ี ผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2561 

 11. คณุยวุมาลย์ พิศวง ผู้จดัการอาวโุส 
 

กรรมการที่ลาประชุม 
     1. ดร.ชยัยงค์       สจัจิพานนท์           กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานได้มอบหมายให้คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้รายงานการประชมุตามระเบียบวาระ 

คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติแต่ละ
ระเบียบวาระการประชมุ จึงแจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ แถลงในบตัรลงคะแนนว่าเป็นผู้ ถือหุ้นช่ือใด หรือรับ

มอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไหร่ และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างไรด้วย รวมทัง้ส่ งบัตรคะแนนให้
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน 

3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบตัรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง
เท่านัน้ หากไม่มีก็จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามวาระนัน้เป็นเอกฉนัท์ หากมีผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะน า
จ านวนเสียงดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนเสียงของผู้ที่ประชุม โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงที่เหลอืจากการหกัออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ออกเสยีงเห็นด้วยทัง้หมด 

4. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชมุ ระหวา่งที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแตล่ะวาระนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระตอ่ไปแล้วจึงกลบัมาแจ้งผลคะแนนในวาระท่ีแล้ว 

เอกสารแนบล าดบัที่ 1 



 

 

5. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีค าถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระในแตล่ะวาระ หากมีค าถามประเด็น
ต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ ”เร่ืองอื่นๆ”  และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือของท่านก่อนการ
สอบถามทกุครัง้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้นในที่ประชุม เป็น
ตวัแทนอิสระในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงจ านวน 2 ท่าน โดย คณุสิรี ควูุฒยากร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และ คณุจุฑามาศ 
ฤทธิยงค์ อาสาเป็นตวัแทนเพื่อร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม  109 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 537,710,989 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
81.47 ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

  คุณพฤทธ์ิ ลี ว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งส าเนา
เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

  ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียงในวาระ
ดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ดงันี ้

 

 
 
 
 

 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปื 2560 

 ในวาระที่ 2 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 114 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 537,954,689 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.51 
 คณุเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญคุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
เสนอตอ่ที่ประชมุ 
 คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ใน
รูปแบบกราฟย้อนหลงั 3 ปี ตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้สรุปสาระส าคญัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,690,989 99.997 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 20,000 0.003 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,710,989 100.00 



 

 

 2560 

ผลประกอบการ งบรวม งบเฉพาะกิจการ 
รายได้รวม 8,215.72 7,987.26 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 292.42 352.68 

ฐานะทางการเงนิ   

สนิทรัพย์รวม 4,844.54 4,467.51 

หนีส้นิรวม 2,263.33 2,151.12 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,581.22 2,316.39 

อัตราส่วนทางการเงนิ   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 6.40 7.29 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.33 14.06 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 0.88 0.93 

  คณุธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ การขึน้ภาษีเหลก็ของสหรัฐอเมริกา  
 สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่ หากเงินบาทแข็งค่าขึน้บริษัทฯจะได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ 
รวมไปถึงยอดขายที่เป็นปริมาณน า้หนกัเหลก็นัน้มียอดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจากปี 2559  

คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตาม 
section 232 ที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึน้ภาษีจ านวน 25% ส าหรับ 12 ประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
สัน้และระยะยาว ซึ่งระยะสัน้ Utilization rate ของสหรัฐอเมริกาปัจจุบนัอยู่ที่ประมาณ 73% ปริมาณการ
น าเข้าอยู่ที่ 17 ล้านตัน ถ้าในกรณีที่สหรัฐอเมริกามีการรองรับ Demand ในประเทศ Utilization rate จะ
เพิ่มขึน้จาก 73% ไปอยูท่ี่ 80% ดงันัน้ ในระยะสัน้ความพร้อมของโรงงานท่ีสหรัฐอเมริกายงัไมม่ีวตัถดุิบ และ
ไม่มีการเตรียมการทางด้านเคร่ืองจักรที่เข้ามารองรับการน าเข้าที่เพียงพอ  ผลที่ตามมาจึงท าให้ราคาใน
สหรัฐอเมริกาขึน้มาถึง 30% ดงันัน้ กลุม่ผู้น าเข้าในปัจจุบนัมีการน าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ เพิ่มสงูขึน้ 
แต่ในระยะยาวทางบริษัทฯประเมินว่าในช่วงประกาศเดือนมีนาคม ทางสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับระบบ
เศรษฐกิจให้เข้ามาเป็นผู้ ผลิตได้หรือไม่ ต่อมาในประเด็นที่สองคือ หากสหรัฐอเมริกามีการปรับระบบ
เศรษฐกิจเรียบร้อยแล้ว ราคาจากประเทศจีนที่เป็นผู้ ค้าวตัถุดิบเป็นหลกัจะมีการขึน้ราคาตามหรือไม่ และ
ทางสหรัฐอเมริกายงัได้มีการเจรจากบั 12 ประเทศ ว่าจะยกเว้นประเทศใดเพิ่มเติม ซึ่งต่อจากนีอ้ีก 6 เดือน
ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าราคาเหล็กจะเพิ่มสงูขึน้หรือไม่ และทางสหรัฐอเมริกาจะกลบัเข้ามาผลิต
และส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ทัว่โลกหรือไม่ หรือหลงัจากการเจรจาจะมีการสิน้สดุลง จะท าให้ราคา
เหลก็กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติเช่นเดิม สว่นในเร่ืองของค่าเงินบาทที่แข็งค่านัน้ ปกติแล้วการสง่ออกจะมีปัญหา 
ซึง่ขณะนีท้างบริษัทฯโฟกสัไปที่สหรัฐอเมริกา และกลุม่ AEC ดงันัน้ ด้วยราคาที่เพิ่มสงูขึน้ของสหรัฐอเมริกา 
ปัจจยั section 232 ยงัไม่สง่ผลกระทบ ส าหรับกลุม่ AEC ค่าเงินบางสว่นทางบริษัทฯมีการซือ้ขายเงินบาท 
ซึ่งยงัไม่มีผลกระทบที่มากนกั และค่าเงินแถบภมูิภาคเอเชียเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจมีผลกระทบเชิง
การน าเข้าเลก็น้อยแตท่างบริษัทไม่ได้น าเข้าเป็นสว่นใหญ่ บริษัทฯ ใช้สนิค้าที่มีอยูภ่ายในประเทศ รวมไปถึง
ยอดขายที่เป็นปริมาณน า้หนกัเหลก็นัน้ มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 อยู ่14% 
  คณุรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดยอดขายที่เพิ่มขึน้ 12% กลบัท าให้
ก าไรลดลง ทางบริษัทฯมีการควบคมุค่าใช้จ่ายระดบัไหน รวมไปถึงทางบริษัทฯมีมาตรการในการรองรับการ



 

 

ผนัผวนของเหล็กมากน้อยแค่ไหน คุณธิติมา วฒันศักดากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ก าไรในปี 2559 บริษัทฯมีก าไรมากกวา่ปกติอยูห่นึง่เทา่ตวั ซึ่งเกิดจากราคาของวตัถดุิบ
ในปีนัน้มีการเปลีย่นแปลงไปคอ่นข้างมาก ก าไรท่ีบริษัทฯได้จงึเป็นก าไรสว่นเกินจากปกติ ซึง่เป็นก าไรท่ีได้มา
จาก Speculate หรือเป็นการเก็บวตัถดุิบในปริมาณที่มากขึน้ เมื่อราคาสงูขึน้จึงท าให้ก าไรสงูขึน้ตาม ซึง่ทาง
บริษัทฯมีขอบเขตวา่หากราคาเหลก็เพิ่มขึน้หรือลดลง บริษัทฯจะเก็บสนิค้าคงคลงัไว้ที่ระดบัใด ซึ่งในปี 2559 
เป็นปีที่ราคาเพิ่มสูงขึน้ บริษัทฯเก็บสินค้าไว้ในปริมาณที่เท่าเดิมหรือบวกเพิ่มขึน้เล็กน้อย แต่ด้วยราคาที่
สงูขึน้มาก จึงท าให้ได้ก าไรจากการเก็บวตัถดุิบ สว่นมาตรการในการรองรับการผนัผวนนัน้ ส าหรับสินค้าที่
เป็น Commodity หรือสินค้าที่มีความผนัผวนเร่ืองราคา ก าไรจะเกิดจาก 2 สว่น คือ ก าไรจากการขายสินค้า
และการด าเนินงานปกติ กบั ก าไรที่เกิดจากการเก็บวตัถดุิบ ดงันัน้ในปี 2559 เรามีก าไรจากการเก็บวตัถดุิบ 
เมื่อราคาปรับสงูขึน้ ทางบริษัทฯก็มีความต้องการท่ีจะขายสนิค้าให้ได้ราคาที่สงูขึน้ ซึ่งตรงนีเ้ป็นปัจจยัหลกั
แต่หากบริษัทฯมองก าไรจากการด าเนินงานในแง่ของการซือ้การขาย โดยตดัเร่ืองของราคาที่ผนัผวนขึน้ลง
เข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯยงัมีการเติบโตและก าไรอยู่ในเกณฑ์ปกติและยงัไมม่ีคา่ใช้จ่ายใดที่เป็นปัจจยัส าคญั 

คณุรุ่งเรือง เงางามรัตน์ จึงได้สอบถามต่อว่า จากอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขณะนีม้องว่ามีผล
ก าไรที่ลดลง เนื่องจากราคาที่สงูขึน้ จึงคิดว่าบริษัทฯผลิตเหล็กควรจะมีก าไรที่ดีขึน้หรือไม่ คณุสมชยั เลขะ-
พจน์พานิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทฯอยูใ่นกลุม่ธุรกิจ 
Commodity ในปี 2560 งบการเงินในช่วงคร่ึงปีแรกของบริษัทฯไม่สวยงามมากนกั เพราะบริษัทฯขาดทุน
จากราคาเหลก็ที่ลดลง ตอ่มาในช่วงคร่ึงปีหลงัราคาเหลก็ก็เร่ิมปรับตวัสงูขึน้ หากมองวา่ประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการไม่ดีคาดวา่ไม่ใช่ เพราะสิง่ที่ส าคญัที่สดุของบริษัทฯคือคา่ใช้จ่ายในองค์กร ซึ่งไมไ่ด้สงูมากถ้า
เทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่ต้องท าความเข้าใจว่าบริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรม Commodity ซึ่งไม่มีใคร
คาดคะเนได้ว่าในวนัพรุ่งนีร้าคาเหล็กจะเป็นเท่าใด บริษัทฯจะมีตวัเลข Inventory ที่ต้องเก็บส ารองไว้ใช้ใน
การผลิต เพราะไม่วา่ราคาเหล็กจะสงูขึน้หรือลดลง บริษัทฯจ าเป็นต้องมีวตัถดุิบท่ีแม้ว่าจะขาดทนุอยา่งไรก็
ต้องมีเพื่อไมใ่ห้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ 
  ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

   คณุเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญคุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

   คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯประจ าปี 
2560 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการสอบทานจากคุณวธู ขยันการนาวี ผู้ สอบบัญชี บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบญัชีได้รายงานว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวนันีต้วัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้เข้าร่วมประชมุ 
เพื่อตอบข้อซกัถามถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังบการเงิน โดยคณุพฤทธ์ิ สรุปสาระส าคญัของงบการเงินได้ 
ดงันี ้  

 
 



 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
สนิทรัพย์รวม 4,844.54 
หนีส้นิรวม 2,263.33 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,581.22 
รายได้รวม 8,215.72 
คา่ใช้จา่ยรวม 7,811.22 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 363.57 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 292.42 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.44 

   คุณรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย สอบถามว่า ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายขายของบริษัทได้
ตระหนกัถึงการขายหรือไม่ว่าจะต้องท าให้ EBITDA เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และมีการรักษา Gross 
margin ในระดบัใดที่เป็นมาตรฐาน รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่บอกว่าประเทศจีนชอบน าสินค้าเข้า dump 
ราคา ทางบริษัทฯได้น าเข้าสินค้าจากประเทศจีนหรือไม่ คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ ตวัเลขงบการเงินเทา่ที่เห็นนีย้งัไมส่ามารถอธิบายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 
เป็นเพียงการอธิบายธุรกิจในภาพรวม ทัง้นีฝ่้ายปฏิบตัิการจะมีการจดัท าตวัเลขแสดงให้เห็นวา่เป็นก าไร จาก
การเก็บวตัถุดิบหรือก าไรจากการขาย ยกตวัอย่างเช่น หากซือ้ทองราคา 20,000 บาท วนัพรุ่งนีร้าคาทอง
ลดลงเหลือ 19,000 บาท ลกูค้าจะมีความต้องการที่ราคา 19,000 บาท เมื่อตัง้บวกค่าก าเหน็ดอีก 4,000 
บาท ถึงจะได้ก าไร 4,000 บาท แต่ยงัขาดทุนตวัวตัถุดิบอีก 1,000 บาท จึงต้องวิเคราะห์ความสามารถใน 
การแขง่ขนัว่ามีประสิทธิภาพที่ดีพร้อมแล้วหรือไม ่ทางฝ่ายข้อมลูจึงจะได้ผลออกมา ดงันัน้ประสิทธิภาพการ 
ท างานทางบริษัทฯจะดจูากค่านีเ้ป็นหลกั สว่นอีกคา่หนึง่คือความสามารถในการเก็งก าไร คา่ EBITDA ของ 
บริษัทฯมีการก าหนดกฎเกณฑ์ จะแสดงตวัเลขเป็นคนละตวักบังบการเงินรวม ซึง่บริษัทฯถือว่าเป็นเร่ืองของ 
การพฒันาการทางด้านการจัดการ ส่วนเร่ืองการน าสินค้าเข้ามา dump ราคาจากประเทศจีน เมื่อ 4-5 ปี 
ก่อนเกิดขึน้จริง แตปั่จจบุนัเปลีย่นเป็นประเทศเวยีดนาม ในขณะท่ีประเทศจีนมีการออก Anti dumping และ
บริษัทฯได้ร้องเรียนต่อสมาคมผู้ผลิตท่อเหล็กว่าถูกสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาทุ่มตลาด เมื่อกระทรวง 
พาณิชย์พิสจูน์ออกมาแล้วพบวา่เป็นเร่ืองจริง บริษัทฯจึงเรียกเก็บภาษีเพื่อชดเชย ซึ่งปัจจุบนัประเทศจีนถกู 
AD จากประเทศไทยที่ประมาณ 30% ละ safeguard ที่ 20% เพราะฉะนัน้ทอ่เหลก็จากประเทศจีนไมไ่ด้ เข้า
มามีบทบาทในตลาดประเทศไทยอย่างที่ผ่านมา แต่เป็นประเทศเวียดนามที่เข้ามาแทน ซึ่งปัจจุบันทาง 
สมาคมอยู่ในระหว่างการท าเร่ืองเพื่อขอให้กระทรวงพาณิชย์ออก AD เช่นกัน ในปัจจุบนัเวียดนามน าเข้า 
สนิค้าจากประเทศไทยประมาณ 15-20% ของการใช้เหล็กในประเทศไทย เพราะฉะนัน้ผลรวมของการคาด
เดาราคาท่อเหล็กแสดงให้เห็นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หากย้อนกลบัไปปี 2559 ที่บริษัทฯมีก าไรค่อนข้างสงู
เป็นเพราะปีนัน้บริษัทฯเร่ิมมีการประกาศ AD และมีการยบัยัง้การน าเข้าสนิค้าจากประเทศจีนและประเทศ
เวียดนาม สง่ผลให้ราคาเหล็กในประเทศไทยขยบัเพิ่มสงูขึน้และได้ก าไรทัง้อตุสาหกรรม ในปี 2560 ราคาที่
เพิ่มสงูขึน้กลบัปรับตวัช้าลง ทางประเทศเวียดนามมีการชะลอตวัลงเพราะรัฐบาลเป็นหว่งวา่พอ่ค้าใน ไทยจะ
ผกูขาดตลาดหรือไม ่ซึง่หากผกูขาดตลาดก็จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ รับเหมา 

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 



 

 

 มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

   คณุเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญคุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้

เสนอตอ่ที่ประชมุ 

   คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และ
แผนงานการลงทนุของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วจะต้อง
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจ
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ ประชมุคราวตอ่ไป 

   ทัง้นีจ้ากผลการด าเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจาก 
ก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการและจากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของก าไร 
สทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และรับเงินปันผลตามที่ 
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปัน 
ผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 

   คณุรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตผุลที่จ่ายเงินปันผลลดลงจากปี 2559 ที่
เคยจ่ายอยูท่ี่ 126% แตใ่นปี 2560 กลบัจ่ายเงินปันผลลดลงเหลอื 79% คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ถ้าพิจารณางบการเงินปี 2558 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ
ขาดทนุ เมื่อบริษัทฯขาดทนุก็ไมไ่ด้จ่ายเงินปันผล พอมาในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลทดแทน ให้กบัปี 
2558 ในขณะเดียวกนับริษัทฯมองวา่สภาพคลอ่งของบริษัทฯยงัมีเหลอือยู่ บริษัทฯจึงน าก าไรสะสม ออกมา
จ่ายปันผล ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯมองว่าสถานการณ์ยังคงปกติ จึงจ่ายเงินปันผลกว่า 80% ซึ่ง หาก
พิจารณาเฉพาะเงินปันผลไม่สามารถดูยอดขายได้ บริษัทฯจะพิจารณาในส่วนของก าไรสะสมในแต่ละปี 
รวมถึงพิจารณาการพฒันาธุรกิจในอนาคตวา่จะต้องใช้งบประมาณเทา่ใด  

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
0.39 บาทตอ่หุ้น ดงันี ้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,934,689 99.997 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 20,000 0.003 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  คณุเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญคุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

  คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 13 ในการ 
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง 
ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกในปี 
แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออกสว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการ 
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามา 
ด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยในปีนี ้กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ มีจ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นายสมชยั  เลขะพจน์พานิช  
2. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯได้เปิดเผยผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการให้สทิธิ 
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตัง้แต่
วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการเข้ามายงับริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสดุต่อการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติและความหลากหลายทัง้ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวตัิและประสบการณ์รวมทัง้การปฏิบตัิงานที่ผ่านมาของ 
คณะกรรมการทัง้สามท่าน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ในเอกสารเชิญประชุม 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 คณุรุ่งศรี เจียรนยัขจร อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงวาระ 
เลอืกตัง้กรรมการซึ่งขอเจาะจงไปที่กรรมการอิสระ วา่ทางบริษัทฯมีนโยบายหรือมีการวางกรอบระยะเวลา 
เร่ืองกรรมการอิสระที่ได้ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปีไว้หรือไม่ คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนบรรษัทภิบาล ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ ในสว่นของกรอบการวางวาระของคณะกรรมการอิสระนัน้ 
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯเป็นแบบ Commodity ฉะนัน้ความรู้ ประสบการณ์ หรือความเข้าใจในธุรกิจ 
คอ่นข้างที่จะหาผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงได้ยาก เพราะฉะนัน้บริษัทฯยงัไม่มีการก าหนดกรอบระยะเวลา 
อย่างชดัเจน แต่จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ประสบการณ์ของกรรมการวา่สามารถที่จะขบัเคลือ่นนโยบาย 
และทิศทางขององค์กรไปสูค่วามยัง่ยืนขององค์กรได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 537,954,689 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 0 0.003 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.00 



 

 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
  1) มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิการแตง่ตัง้ นายสมชยั เลขะพจน์พานชิ กลบัเข้าด ารง 
ต าแหนง่กรรมการผู้บริหารอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตัง้ นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กลับเข้าด ารง ต าแหน่ง
กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 

 

 

  3) มติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวฒัน์ กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

   คณุเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญคุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

   คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,674,689 99.948 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 280,000 0.052 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.00 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,673,689 99.9479 
ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0001 
งดออกเสยีง 280,000 0.0520 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,673,689 99.9479 
ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0001 
งดออกเสยีง 280,000 0.0520 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 



 

 

 1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ 
 - คา่เบีย้ประชมุ คา่บ าเหน็จ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจะได้รับเฉพาะคา่บ าเหน็จ 
   เทา่นัน้)  

 2. คา่ตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย 
  - วงเงินคา่รักษาพยาบาล 

    - คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่หรือที่ด ารงต าแหนง่ครบ 9 ปี 
 - คา่อบรมเพื่อสนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของกรรมการ  

   ซึ่งบริษัทได้น าสง่ข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกบัแสดง
 ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
 ประจ าปี 2561 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนเทียบเคียงกบัคา่ตอบแทนของบริษัทที่
อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 ในวงเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท 

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ประจ าปี 2561 ในวงเงินไมเ่กิน 7,000,000 บาท ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2561 

  คุณเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการ เชิญ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอตอ่ที่ประชมุ 

  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความ 
เหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ จึงขอเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีดงันี ้

  1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423  
  (เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  
  2. คณุสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4498  
  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,674,689 99.948 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 280,000 0.052 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 



 

 

  3. คณุปรีชา อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800  
  (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
   โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ 
การเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ 
  และขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึง่มี 
รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนปี 2559 – 2561 

 2559 2560 2561 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,040,000 1,140,000 1,160,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2 บริษัท 500,000 540,000 610,000 
คา่บริการอื่น - - - 

รวม 1,540,000 1,680,000 1,770,000 
  ทัง้นี ้หากมงีานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ ให้ 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จา่ยพเิศษเป็นกรณีๆ ไป 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติดงันี ้
  1) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้
 

 

 

 

 

  2) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 จ านวน 1,770,000 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,854,689 99.982 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 100,000 0.018 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,574,689 99.930 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 380,000 0.070 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 



 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24 

   คณุเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการ เชิญ คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

   คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแก้ไข
ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 24 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 เร่ือง 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ 
ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายในสี่สบิห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือ 
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ 
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   ในกรณีที่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ 
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ ถือหุ้นตาม วรรคสองต้อง 
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
   ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ แก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 24  
  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 27 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 

   คณุเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการ เชิญ คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ 
เสนอตอ่ที่ประชมุ 

   คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในอนาคตที่  
  บริษัทฯจะมีการพฒันาด้านนวตักรรม ซึง่มีสทิธิประโยชน์กรณีที่บริษัทลงทะเบียนเป็นผู้วิจยัจะสามารถน า 
  คา่ใช้จ่ายสว่นนัน้มาหกัภาษีได้ 3 เทา่ของการจ่ายจริง ทัง้นี ้ในการด าเนินการด้านวิจยัและพฒันาต้องมี 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 537,954,689 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 0 0.000 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 537,954,689 100.0000 



 

 

 รายละเอียดเร่ืองการวิจยับรรจอุยูใ่นวตัถปุระสงค์ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชมุพจิารณาแก้ไขวตัถปุระสงค์  
 ดงันี ้
  ข้อความเดิม ข้อ 27 “ประกอบกิจการน าเที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด 
 เปลีย่นเป็น 
  ข้อความใหม ่ข้อ 27 “ประกอบกิจการรับท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม รับท า 
 การวจิยัทกุลกัษณะให้แก่หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน และให้แก่ตนเอง" 
  เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไข 
 เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ดงันี ้
  ข้อความเดิม วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้“ประกอบกิจการน า 
 เที่ยว รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการน าเที่ยวทกุชนิด” แก้ไขเป็น 
  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 46 ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้“ประกอบกิจการรับท าการวจิยัและ 
 พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม รับท าการวิจยัทกุลกัษณะให้แก่หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน และ 
 ให้แก่ตนเอง" 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิม่เติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  มีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงไมต่่าํกวา่ 3 ใน 4 แก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 27 และแก้ไข 
หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ดงันี ้

 

 
 

 

 

 

วาระที่ 10 พิจารณเร่ืองอื่นๆ  

   ไมม่ี – 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1) ธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ปาป้าแมน (Papa Man) เป็นโปรโมชัน่เพื่อรักษาสว่นแบง่ตลาด หรือ
สง่เสริมยอดขาย 
 คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การสร้าง branding เป็นหนึง่ในกลยทุธ์ 
ทางการตลาดของบริษัทฯ ปาป้าแมน (Papa Man) เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสารต่อกลุ่มลูกค้าทัง้ Trader และ 
Construction แสดงถึงวิศวกรผู้มีความรู้ ความช านาญ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเป็นอยา่งดี พร้อมที่จะถ่ายทอดสิง่ดีๆและ 
สามารถการันตีเร่ืองของคณุภาพไปถึงลกูค้าได้ ปาป้าแมนเปิดตวัช่วงเดือนตลุาคมและมีขา่วสารสง่ถึงกลุม่ลกูค้า โดยปัจจุบนั 
กลุ่มลกูค้าแอดไลน์มาแล้วบางสว่น ซึ่งทีมขายและฝ่ายการตลาดพยายามผลกัดนัให้ลกูค้าเข้าร่วมสนุกมากขึน้ เพื่อจะได้รับ 
ข่าวสารในสิ่งที่บริษัทจะท าการตลาดในโครงการต่อไป ซึ่งเง่ือนไขในการเข้าร่วมสนกุแจกทองนัน้ ลกูค้าจะต้องแอดไลน์ของ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 538,294,689 99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.000 
งดออกเสยีง 4,000 0.0007 
บตัรเสยี 0 0.000 
รวมจ านวนเสียง 538,298,689 100.0000 



 

 

บริษัทก่อนซึง่จะใช้เป็นช่องทางการติดต่อกบัลกูค้า ปกติการซือ้ขายเหลก็แทบจะไม่คอ่ยมีโปรโมชัน่ประเภทนีอ้อกมา ซึ่งลกูค้า 
คอ่นข้างให้การตอบรับเป็นอยา่งดี และเปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทฯขอบคณุลูกค้าเก่าและดงึดดูลกูค้าใหม่ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การที่บริษัทจ่ายปันผลอยู่ที่ 80% ของกําไร และจ่ายในเดือน 
พฤษภาคม แสดงวา่บริษัทมีความมัน่ใจวา่ปันผลของบริษัทปีนีด้ีขึน้กวา่ปีที่แล้วใช่หรือไม่ 
 คณุสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่การพิจารณาได้คํานงึถึง DE 
Ratio ซึง่อตัราสว่นอยู่ที่ประมาณ 1 ตอ่ 1 เทา่ เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการใช้เงินของบริษัทฯ อีกสว่นหนึง่เป็นการวดั ด้าน
การพฒันาการจดัการของบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าถ้า DE Ratio ของบริษัทฯ มากกว่า 1 เท่า ก็สมเหตุสมผล เนื่องจาก ROE 
แสดงถึงประสทิธิภาพของการจดัการ ดงันัน้การมีเงินเก็บไว้ในบริษัทฯเยอะๆ ควรนํามาปันผลจะเป็นการจดัการท่ีดีกวา่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3) คุณสมบูณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าปีที่แล้วบริษัทฯกําไรดีมากมีการจ่ายปันผลเกือบบาท ปีนีท้ําไม 
บริษัทฯ ถึงจ่ายแค ่0.39 มีเหตผุลอะไร หรือบริษัทฯติดขดัอะไร 
 คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทฯ 
พิจารณาเงินปันผลซึ่งคิดเป็น 80% ของกําไรสทุธิของผลประกอบการปี 2560 สําหรับปีที่แล้ว เนื่องจากผลประกอบการในปี 
2558 มีผลขาดทนุ ดงันัน้ในปี 2559 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 มี 
กําไร ประกอบกบัทางบริษัทฯ พิจารณาตวั DE Ratio ซึง่มีอตัราที่ค่อนข้างต่ํามาก จึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิปี 
2559 และสว่นหนึง่จากกําไรสะสมในอตัรา 0.99 บาทตอ่หุ้นในปี 2560 

 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามเพิ่มเติมแล้ว นางเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการ จึงกลา่วขอบคณุทา่น 
 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 15.20 นาฬิกา 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชมุ 
  (นางเสาวนีย์  กมลบตุร)  

    
 

ลงช่ือ                                 เลขานกุารบริษัท / 
 (นายพฤทธ์ิ  ลีว้ิไลกลุรัตน์)  ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
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