
  

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 

         

ณ ห้องอินฟินิตี ้ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลมุพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

 โดยในการประชมุครัง้นี ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ เป็นประธานในท่ีประชมุ  
 ประธานแนะน ากรรมการบริษัทฯ และตวัแทนจากบริษัทผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1.  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  คณุเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
3.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ  
4.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรัส กรรมการอิสระ 
5.  คณุสมชยั เลขะพจน์พานชิ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
6.  คณุวิริยา อมัพรนภากลุ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
7.  คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
8.  คณุวธ ู ขยนัการนาว ี ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
9.  คณุนลนิรัตน์ ภาสศกัดิ์ชยั ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

10.  คณุเจษฎา พรหมสวุรรณ ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท ดราก้อน ทรี เซอร์วิส จ ากดั 
  

กรรมการที่ลาประชุม 
1.  ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯเข้าร่วมประชมุ จ านวน 7 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 8 
ทา่น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯทัง้คณะ 
 
ประธานได้มอบหมายให้คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้รายงานการประชมุตามระเบียบวาระ 
 คณุพฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุเพื่อความเข้าใจทีต่รงกนัในการลงมติแตล่ะ
ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ แถลงในบตัรลงคะแนนว่าเป็นผู้ ถือหุ้นช่ือใด หรือรับ

มอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไหร่ และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างไรด้วย รวมทัง้ส่งบตัรคะแนนให้
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน 

3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบตัรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง
เทา่นัน้ หากไมม่ีก็จะถือว่าที่ประชมุเห็นด้วยตามวาระนัน้เป็นเอกฉนัท์ หากมีผู้ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกคะแนนเสยีง
จะน าจ านวนเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนเสยีงของผู้ที่ประชมุ โดยให้ถือวา่คะแนนเสยีงที่เหลือจากการหกั
ออกดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ออกเสยีงเห็นด้วยทัง้หมด 

เอกสารแนบล าดบัที่ 1 
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4. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชมุ ระหวา่งที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแตล่ะวาระนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระตอ่ไปแล้วจึงกลบัมาแจ้งผลคะแนนในวาระท่ีแล้ว 

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

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 – 30 ธันวาคม 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่
วนัที่ 13 มีนาคม 2562 – 16 เมษายน 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการและไมม่ีการสง่ค าถามลว่งหน้าในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ก่อนเร่ิมวาระการประชุมวาระที่ 1 คุณพฤทธ์ิ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีแจกเอกสารส่วนของงบการเงิน 

เนื่องจากในรายงานประจ าปี 2561 มีหน้าที่พิมพ์ข้อมลูซ า้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวม 87 ราย นบัรวมจ านวน
หุ้นได้ 531,120,983 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 660,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.47 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

  คุณพฤทธ์ิ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯได้ส่งส าเนาเอกสารรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาให้
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบลว่งหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้

 

 
 
 
 

 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปื 2561 

คุณพฤทธ์ิ เลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ในรูปแบบกราฟ
ย้อนหลงั 3 ปี ตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้สรุปสาระส าคญัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,976,583 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 530,976,583 100.0000 
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  2561 
ผลประกอบการ  งบรวม งบเฉพาะกิจการ 

รายได้รวม (ล้านบาท) 9,942.69 9,179.71 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 94.00 80.62 

ฐานะทางการเงนิ    
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,914.76 4,409.31 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 2,494.28 2,271.08 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,420.48 2,136.23 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 1.91 1.83 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.88 3.77 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.03 1.06 

  บริษัทฯเข้าร่วมลงนามต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งปัจจุบันได้ยื่นเร่ืองขอการรับรอง และอยู่ใน
ขัน้ตอนพิจารณาอนมุตัิจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   คณุพฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการสอบทานจาก คุณวธู  ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้รายงานว่างบการเงินดงักลา่วถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  โดยเลขานกุารบริษัทฯ สรุปสาระส าคญัของงบการเงินได้ ดงันี ้

   หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรัพย์รวม 4,914.76 

หนีส้นิรวม 2,494.28 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,420.48 

รายได้รวม 9,942.69 

คา่ใช้จา่ยรวม 9,769.09 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 118.57 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 94.00 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.14 

   คุณพรทิพย์ กิติชัยวฒัน์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่า 

ก าไรสทุธิจากปี 2560 มีจ านวน 292.42 ล้านบาท และ ปี 2561 มีจ านวน 94.00 ล้านบาท ลดลง 67.86% 
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เกิดจากสาเหตใุด คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า

ในปีที่แล้วมีประเด็นหลกั 3 ประเด็น คือ เร่ืองของการเมือง ซึง่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรา 232 เป็นเร่ืองของ

ความมัน่คงภายในประเทศ ร่วมกบันโยบายเชิง America First โดยมาตรา 232 ก าหนดว่าถ้าประเทศใดที่

จะน าสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้องเสยีภาษีเพิ่มขึน้ 25% ซึง่จ านวนประเทศที่สหรัฐอเมริการะบไุว้มีจ านวน

ประมาณ 12 ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึง่ในจ านวนประเทศเหลา่นัน้ แม้วา่ด้านการสง่ออกของบริษัทฯ

ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีสดัส่วนการสง่ออกในปริมาณที่น้อย แต่สิ่งที่กระทบคือประเทศรอบนอกที่มี

ราคาของสินค้าสงูขึน้ 25%  รวมถึงยงัมีนโยบายการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของสินค้าที่ต้องการสง่เข้า

ไปยงัสหรัฐอเมริกา เจาะจงเฉพาะสนิค้าที่เป็นเหลก็เทา่นัน้ จากเดิมที่จีนเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ที่สดุ ท าให้จีน

ไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ จีนจึงแสวงหาตลาดใหม่ ซึ่งตลาดที่มีการน าเข้าสงูที่สดุจะเป็นกลุ่ม

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดปัญหาต้นทุนของเหล็กสงูขึน้ ส่งผลให้ราคาทัว่โลกสงูตาม และ

เกิดการแข่งขนัตามมา คือ จีนได้ทุ่มตลาด(Dumping)ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาค

อื่นๆด้วย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัสงูขึน้มาก และสดุท้าย เป็นเร่ืองของ Supply short ในสว่นของราคาน า้มนั 

และราคาเหล็ก ที่มีความต้องการขาย(Supply) เกิดสูงขึน้ในเศรษฐกิจโลก ส าหรับประเทศไทยยังคงมี

ประเด็นอ่อนไหวทางด้านการเมืองจึงส่งผลให้การลงทุนมีความไม่แน่นอนสูง เมื่อความต้องการขาย 

(Supply) สงู ความต้องการซือ้ (Demand) ต ่าลง แต่ราคาของสินค้าที่เป็นตวัชีว้ดั(Indicator) ของโลกสูง 

ปัจจยัสามปัจจยันีก้ลบัขึน้มาสง่ผลให้ราคาเหล็กสงูขึน้ เมื่อต้นทนุสงูขึน้ ราคาขายไมส่ามารถปรับราคาตาม

ต้นทนุได้ สดุท้ายแล้ว ช่องวา่งของราคาขาย(gap)จึงหดตวัลงสง่ผลกบัก าไรสทุธิที่ลดลง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 
ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  

คณุพฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายปัน
ผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของ

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,053,683 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,053,683 100.0000 
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บริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ  มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงิน    
ปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นีจ้ากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 80.62 ล้านบาท โดยปัจจุบนับริษัทฯ จัดสรรเงินทนุส ารอง
ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงมิต้องจดัสรรเงินดงักลา่วอีก คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอการจ่ายเงิน 
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของ
ก าไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และรับเงินปันผลตามที่ 
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงิน 
ปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
0.05 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และรับเงินปันผล
ตามที่ ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5 พิจารณาการลดจ านวนกรรมการ 

คุณพฤทธ์ิ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการทบทวน
โครงสร้างกรรมการ โดยเสนอลดจ านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ทา่น เหลอื 7 ทา่น เพื่อความคลอ่งตวัใน
การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ทัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละด้านแล้วเห็นว่าการลด
จ านวนกรรมการไมเ่กิดผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพของการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจาก
กรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และทกัษะความช านาญที่หลากหลายที่ยงั
สนบัสนนุให้การปฏิบตัิหน้าที่ยงัคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และไมเ่ป็นการขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 11 ที่
ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นควรให้มีการปรับลด
จ านวนกรรมการบริษัทฯลงจาก 10 ทา่น เป็น 7 ทา่น จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100.0000 
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 มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ท่าน 
เป็น 7 ทา่น ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  คณุพฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 13 ในการ ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 
สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับสว่น 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ให้ใช้วธีิจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการ คน
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยในปีนี ้กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ มีจ านวน 3 ทา่น คือ 

1. นางเสาวนีย์  กมลบตุร  กรรมการอิสระ  
2. นายชยัยงค์  สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการผู้บริหาร 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้รับจดหมายลาออกของ คุณเสาวนีย์ กมลบุตร โดยการลาออกมีผลในวันที่ 17 
เมษายน 2562 
 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในวิชาชีพ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ 
นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบ
ประวตัิ ในหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย เสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตัง้แต่วนัที่  
1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการเข้ามายงับริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตัิแต่งตัง้ นางสาวธิติมา วฒันศกัดากุล 
กลบัเข้าด ารง ต าแหนง่กรรมการผู้บริหารอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี  ้
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100.0000 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

   คณุพฤทธ์ิ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ดงันี ้

 1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ 
   - คา่เบีย้ประชมุ 

- คา่บ าเหน็จ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจะได้รับเฉพาะคา่บ าเหน็จเทา่นัน้)  

 2. คา่ตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย 
   - วงเงินคา่รักษาพยาบาล 

- คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
   - คา่อบรมเพื่อสนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของกรรมการ  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้น าสง่ข้อมลูรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงัปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 530,956,983 99.9966 
ไมเ่ห็นด้วย 18,000 0.0034 
งดออกเสยีง 100,000 

 
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 530,974,983 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 530,984,883 99.9812 

ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0 

 
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,084,883 100.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2562 

  คุณพฤทธ์ิ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 
โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีดงันี ้

  1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423  
     (เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560)  
  2. คณุสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4498  
     (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)  
  3. คณุปรีชา อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800  
     (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

   โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่ 
งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ และขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 ซึง่มี รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนปี 2559 – 2562 ดงันี ้

 2560 2561 2562 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,140,000 1,160,000 1,200,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2 บริษัท 540,000 610,000 630,000 

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

  ทัง้นี  ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ  ให้ 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติดงันี ้
  1) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงันี ้

 

 

 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0 

 
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 
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  2) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 
2562 จ านวน 1,830,000 บาท 

 

 

 

 
 
 
 
วาระที่ 9 พิจารณเร่ืองอื่นๆ  
   – ไมม่ี – 
 
ค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

คณุพรทิพย์ กิติชยัวฒัน์ อาสาพทิกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ ในปี 2562 บริษัทฯมี
แผนกลยทุธ์อยา่งไร  

คณุธิติมา วฒันศกัดากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยน
กลยทุธ์องค์กร จากที่ผา่นมาตลอด 20 ปี บริษัทฯ จะเน้นด้านวิศวกรรม และคณุภาพของสนิค้าเป็นหลกั ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ 
มุ่งสูก่ลยทุธ์ด้านการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship Management :CRM)มากขึน้ โดยการประกาศ
วิสยัทศัน์ (vision) เป็น “Your Partner For Total Solutions” ภายใต้การด าเนินการด้วยการตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ให้ครบวงจร ดังนัน้ จากเดิมที่เพียงเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กอย่างเดียว จึงมีการขยายงานในเร่ืองของการท า  Total 
material solutions เพิ่มเติม คือ นอกจากท่อแล้ว วสัดุก่อสร้างใดๆก็ตามที่ลกูค้าต้องการ บริษัทฯจะจดัหาหรือผลิตเพิ่ม เพื่อ
ตอบโจทย์ลกูค้า เพื่อช่วยลกูค้าลดต้นทนุทัง้ด้านราคาสินค้าและเวลา ส าหรับสินค้าตวัใหม่ที่บริษัทฯจะขยายการลงทนุ จะมุ่ง
ไปสูรู่ปแบบของการเป็น Trader ทัง้จดัหาและจ าหนา่ยรวมทัง้การท า Total Solution ให้แก่ลกูค้า  

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า การตลาดในยุคปัจจุบัน การจัดหาและบริการจะต้อง
ครอบคลุมเป็นแบบ One Complete Set เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาให้กับลูกค้าและทางบริษัทฯ 
เช่ือมัน่วา่ความพงึพอใจของลกูค้ายอ่มสง่ผลให้บริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดี 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คุณพรทิพย์ กิติชัยวฒัน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ นจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  สอบถามว่า นโยบายต่อต้าน
คอรัปชัน่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการขออนมุตัิทางบริษัทฯจะขยายผลไปยงับริษัทยอ่ยอยา่งไร 

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้ยื่นเร่ืองขอ         
Anti- Corruptions เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทราบผลในเดือน พฤษภาคม 2562 และในส่วนของบริษัทย่อยนัน้ ทางบริษัทฯ
ขอรับไว้พิจารณาในล าดบัถดัไป 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทา่นหนึง่ สอบถามวา่ จากค าถามข้อแรก ที่ทางบริษัทฯมีการปรับเปลีย่นกลยุทธ์ ปรับสนิค้าให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภค ตัง้แตต้่นปี 2562 จนถึงปัจจบุนั ทางบริษัทฯเห็นผลเป็นอยา่งไร 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสยีง 0 

 
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 
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คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯได้เร่ิม
ด าเนินการตัง้แตปี่ 2561 ผลที่ได้คือ สดัสว่นของยอดขายที่เป็นท่อและสนิค้าอื่นๆ มีการเติบโตขึน้พอสมควร และ ถ้าเทียบ 
งบการเงินปัจจุบนักบัปี 2561 ในสว่นของปริมาณยอดขาย (ตนั) มีการเติบโต ซึ่งเกิดจากการปรับเปลีย่นกลยทุธ์ แตใ่นปีที่แล้ว 
ก าไรของบริษัทฯลดลงเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ ความต้องการการซือ้ (Demand) ในประเทศไทยลดลง ดงันัน้จะ
เห็นวา่กลยทุธ์ที่บริษัทฯเร่ิมใช้ สามารถสร้างสว่นแบง่ทางการตลาด(Market Share) ได้ และ บริษัทฯเช่ือว่ากลยทุธ์ใหมจ่ะมีผล
ตอบรับท่ีดีกบัลกูค้า และ ก าไรนา่จะดีขึน้มากกวา่เดิมถ้าไมม่ีผลปัจจยัภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องอยา่งเป็นสาระส าคญั 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 คณุหฤทยั อดุมมหนัติสขุ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31  
ธนัวาคม 2561 ข้อที่ 8 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ในสว่นลกูหนีก้ารค้า-กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนั ลกูหนีท้ี่ค้างช าระ 6-12 เดือน 
เมื่อเทียบปี 2560 กับปี 2561 ทัง้งบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวม มียอดที่สงูขึน้มาก จาก 1,939 ล้านบาท เป็น 
13,785 ล้านบาท และ งบการเงินรวม 2,040 ล้านบาท เป็น 29,231 ล้านบาท อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการ
จดัการหนีด้งักลา่ว 
 คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ ชีแ้จงและแก้ไขความเข้าใจผิดของตวัเลขที่อ้างอิงจากงบการเงินของทา่น 
ผู้ ถือหุ้น โดยลกูหนีท้ี่ค้างช าระช่วงอายุ 6-12 เดือนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 2 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท 
ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลกูหนีเ้พิ่มขึน้จาก 1.9 ล้านบาท เป็น 13.7 ล้านบาท เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการ
ด าเนินงานในลกัษณะ One stop service มากขึน้ ซึง่กลุม่ลกูค้าผู้ รับบริการจะเป็นกลุม่ผู้ รับเหมา และ ผู้ใช้งานอตุสาหกรรม ซึ่ง
ในด้านระยะเวลาการช าระหนีข้องกลุ่มผู้ รับเหมานัน้ จะมี  Credit term ที่นานกว่าปกติ ทัง้จากระยะเวลาของ Credit term ที่
บริษัทฯก าหนดซึ่งอยู่ที่ 60-90 วนั แต่ในทางปฎิบตัิเง่ือนไขของการไขวางบิลและรับเช็คก็อาจท าให้ระยะเวลาการช าระยาวขึน้
เป็นผลให้ลกูหนีท้ี่อายเุกิน 6 เดือนขึน้ไปมียอดที่สงูขึน้ แต่ลกูค้ายงัอยู่ในกลุม่ที่มีลกัษณะด าเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง  และ 
กระแสเงินสด (Cash flow) ของบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) สงู ท าให้ระยะเวลาการช าระหนี ้(Credit term)
ขยายระยะเวลาตามไปด้วย 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานที่ประชุม กลา่วเสริมว่า เมื่อมีการขยายธุรกิจ การขยายฐานลกูค้าและระยะเวลาการ
ช าระหนีใ้ห้แก่ลกูค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดซึ่งบริษัทฯมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินและติดตาม
ศกัยภาพของลกูค้าควบคูเ่ช่นกนั 

 เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแล้ว แล้ว ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ จึงกลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
ที่สละเวลาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุเวลา 14.45 นาฬิกา 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชมุ 
  (ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ )  

       
ลงช่ือ                                 เลขานกุารบริษัทฯ 

 (คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์)  /ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
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