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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2563 
         

 ณ หอ้งประชุมส านักงานศูนยล์ุมพินี บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 1168/74 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ 
ชัน้ 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น.  

 โดยในการประชุมครัง้นี ้คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว
นนัทนา หลกัค า ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 รายช่ือกรรมการบรษัิทฯ ตวัแทนจากบรษัิทผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษา ที่เขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้
1.  คณุสมชยั เลขะพจนพ์านชิ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 
2.  ดร.วิชาญ อรา่มวารกีลุ กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
4.  คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
5.  คณุอดุมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอิสระ 
6.  คณุเอือ้มพร ปัญญาใส  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7.  คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
8.  คณุวธ ู ขยนัการนาว ี ผูต้รวจสอบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
9.  คณุสริารมย ์ จึงโสภณวิทวสั ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท ดรากอ้น ทร ีเซอรว์ิส จ ากดั และ เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ 

  ในการสงัเกตการณ ์การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
กรรมการที่ลาประชุม 

- ไมม่ี –  
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุจ านวน 7 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 
7 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะ และมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมรวม 
43 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้504,594,591 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.45 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
660,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ  

ทัง้นีก้่อนเริ่มเขา้สู่การประชุม บริษัทฯ ไดแ้นบเอกสารแกไ้ขประวตัิคณุเกรียงไกร รกัษ์กุลชน กรรมการอิสระซึ่งไดร้บั
มอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ส  าหรบัการประชุมในครัง้นี ้และเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจง้
วิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้รายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแถลงในบตัรลงคะแนนว่าเป็นผูถื้อหุน้ช่ือใด หรือรบั

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ใด มีคะแนนเทา่ใด และจะออกเสยีงในมตินัน้ๆ อยา่งใดดว้ย รวมทัง้สง่บตัรลงคะแนนให้
เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมคะแนน 
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3. เพื่อความรวดเร็วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ ไม่เห็นด้วยหรือ  
งดออกเสยีงเทา่นัน้ 

4. เพื่อความตอ่เนื่องในการประชุม ระหวา่งที่เจา้หนา้ที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจะเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาวาระตอ่ไปแลว้จึงกลบัมาแจง้ผลคะแนนในวาระท่ีผา่นมา 

5. ผูถื้อหุ้นท่านใดที่มีค  าถามเพิ่มเติม ขอใหส้อบถามค าถามที่เก่ียวเนื่องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็น
ค าถามที่แตกตา่งจากวาระการประชมุ ขอใหส้อบถามในวาระเรือ่งอื่นๆ และขอใหท้า่นผูถื้อหุน้เขียนค าถามลงใน
กระดาษที่ไดจ้ดัเตรยีมไวส้ง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัที่ 
30 มกราคม 2563 ถึง 17 กมุภาพนัธ ์2563  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตัง้แต่
วนัที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการ และไม่มีการส่งค าถามล่วงหนา้ในช่วงเวลาดังกล่าวและขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

  บรษัิทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่บรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนาเอกสารรายงานประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2562 ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 16 กันยายน 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ
ลว่งหนา้แลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิทฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 

 
วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ในปี 2562 บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานสรุปได ้ดงันี ้

ดา้นรายได ้ 
บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 9,337 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 6.09 เกิดจากภาพรวม

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศที่การบรโิภคเหล็กหดตวัราวรอ้ยละ 4.5 จากปี 2561 เนื่องจากไดร้บัผลกระทบ

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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จากสงครามทางการคา้และรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครฐัปี 2563 ที่ล่าชา้ ท าใหบ้ริษัทฯ มีปริมาณ
ยอดขายเชิงปรมิาณ (ตนั) ใกลเ้คียงกบัปี 2561 ประกอบกบัมีผลกระทบดา้นทิศทางราคาเหลก็โลกที่ปรบัตวั
ลดลงอยา่งมาก  

ดา้นก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธิ  
ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ มีจ านวน 613 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.56 ของรายได้

รวม ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 6.67 ของรายไดร้วม และมีก าไร
สทุธิ จ านวน 72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 0.78 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2561 ที่มีอตัรา
ก าไรสทุธิ รอ้ยละ 0.95 เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหลก็โลกที่มีทิศทางที่ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง  

ดา้นรายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ จ านวน 8,950 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 4.68 เป็นไป

ตามภาพรวมของอตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศที่หดตวัลง รายไดจ้ากการสง่ออก จ านวน 69 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 175.75 เป็นผลมาจากมาตรการต่อตา้นการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของประเทศต่าง ๆ 
เช่น สหรฐัอเมริกา รวมถึงผลกระทบจากสงครามทางการคา้ รายไดจ้ากการบรกิาร จ านวน 130 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 13.23 เป็นผลมาจากบรษัิทฯ รบังาน Steel service เพิ่มขึน้ ส  าหรบัรายไดอ้ื่น ๆ 
เป็นรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ตา่ง ๆ จ านวน 186 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 22.56 เป็นไปตาม
ทิศทางราคาตลาดที่ลดลง 

ดา้นสนิทรพัย ์
บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,390 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 10.68 เป็นผลมาจาก

ยอดสนิคา้คงเหลอืและเงินมดัจ าจ่ายลว่งหนา้คา่วตัถดุิบที่ลดลง หนีส้นิรวมมีจ านวน 1,931 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2561 รอ้ยละ 22.57 เป็นผลมาจากยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลงจากปี 2561 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 
ROE เท่ากับ รอ้ยละ 2.91 และ ROA เท่ากับ รอ้ยละ 1.63 ซึ่งลดลงตามทิศทางอตัราก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2562  

โครงสรา้งเงินทนุของบรษัิทฯ 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เท่ากบั 0.79 เท่า ลดลงจากปี 2561 เนื่องจาก

ยอดเงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.43 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี ้สิน

หมุนเวียนระยะสัน้ เช่น เงินกูร้ะยะสัน้จากธนาคารลดลง  ส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่ากับ 
2.63 เท่า ลดลงจากปี 2561 ตามอตัราก าไรสุทธิที่ลดลง และ Cash Cycle เท่ากับ 13 วนั นานขึน้จากปี 
2561 แตส่ภาพคลอ่งโดยรวมของบรษัิทฯ ยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่เหมาะสม 
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เหตกุารณอ์ื่นๆ ที่ส  าคญัในรอบปีที่ผา่นมา 
บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองดา้นการเป็นองคก์รท่ีมีการป้องกนัระบบรบั-จ่ายสินบน จากโครงการของ 

CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และในช่วงปลายปี 
2562 บริษัทฯ รบัโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัท คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด และ 
บรษัิท มีทรพัย ์ขนสง่ จ ากดั ซึง่รายการดงักลา่วไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2562 ทัง้นีบ้ริษัทย่อยทัง้สองบริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเลิกและช าระบญัชี ต่อ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2562 ซึง่การเลกิกิจการ
ของบรษัิทยอ่ยดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 
  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานุการบริษัทฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   บริษัทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ขอ้มลูงบการเงินแลว้ลว่งหนา้ พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ไดร้บัการสอบทานจาก คณุวธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัโดย
ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานวา่งบการเงินดงักลา่วถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ทัง้นี ้สาระส าคญัของงบการเงินสรุปไดด้งันี ้ 

 หนว่ย: ลา้นบาท 
สนิทรพัยร์วม 4,390 
หนีส้นิรวม 1,931 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,459 
รายไดร้วม 9,337 
คา่ใชจ้่ายรวม 9,190 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได ้ 91 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 72 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.11 

   ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงันี ้
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วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล  

บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผล 
ประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นีจ้ากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 344.68 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษัทฯ จดัสรรเงินทนุส ารอง
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินดงักลา่วอีก คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผล 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของก าไร
สทุธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 และรบัเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่าย        
เงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิทฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.27 บาทตอ่หุน้ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 และรบัเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ 
วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ดงันี ้ 

 
 
 

 
 
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 13 ระบวุา่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ใหใ้ชว้ิธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได ้โดยในปีนี ้กรรมการที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการ มีจ านวน 3 ทา่น คือ 

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

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ  และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณใ์นวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวตัิและประสบการณ ์รวมทัง้การปฏิบตัิงานที่ผ่านมาของ
กรรมการทัง้สามท่าน คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นควรเสนอให ้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยไดแ้นบประวตัิในหนงัสอืเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การให้
สิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการเขา้มายงับรษัิทฯ  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี  ้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กลับเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
 
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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2.  มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตั้ง นางอุดมวรา เดชส่งจรสั กลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
 
 
 
 
  

 
3. มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแตง่ตัง้ นางสาววิริยา อมัพรนภากุล กลบัเขา้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการผูบ้รหิารอีกวาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 
 
 
 
 
  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563  
   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปดว้ย ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ ค่าอบรมในการ

สง่เสรมิตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ และประกนัสขุภาพกลุม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบริษัทฯ จะ
ไดร้บัเฉพาะคา่บ าเหน็จเทา่นัน้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้น าส่งขอ้มูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับ 
ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ พรอ้มกบัแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมาใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใน
วงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ดงันี ้

 

 

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี 
รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีดงันี ้

 1. คณุวธู  ขยนัการนาวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423  
    (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ ปี 2560)  
 2. คณุสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498  
    (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ)  
 3. คณุปรชีา อรุณนารา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800  
    (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

   โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้
  และเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
จ านวน 1,540,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนในปี 2561 – 2563 ดงันี ้

 2561 2562 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 1,160,000 1,200,000 1,540,000 
คา่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย 2 บรษัิท 610,000 630,000 - 
คา่บรกิารอื่น - - - 

รวม 1,770,000 1,830,000 1,540,000 
   

ทั้งนี ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญ ชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณา 
  ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 



 

หนา้ 9 จาก 10 

 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ดงันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
ดงันี ้

 
 
 
 
 
  
 
2. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 1,540,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  
   - ไมม่ี - 
 
ค าถามจากผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยทา่นหนึง่ สอบถามดงันี ้
1. เหตใุดบรษัิทฯ จึงจ่ายเงินปันผลมากกวา่ก าไรของบรษัิทฯ และจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกนันีใ้นปี 

2563 หรอืไม ่

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การ
จ่ายเงินปันผลนัน้เป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ใช่งบการเงินรวม ซึ่ง จากผลการ
ด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 344 ลา้นบาท ซึง่จากมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลที่ 0.27 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 ของก าไรสทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ดงันัน้การจ่ายเงินปันผลจึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายที่เกินกว่าผลก าไรของบริษัทฯ ส าหรบันโยบายการจ่ายปันผลของ
บรษัิทฯ ยงัคงเดิม คือมีอตัราการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ  

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 504,594,591 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0  
รวมจ านวนเสียง 504,594,591 100.0000 



 

หนา้ 10 จาก 10 

 

2. ในปี 2563 ก าลงัการผลติของบรษัิทฯ จะลดลงเช่นเดียวกบัในปี 2562 หรอืไม ่ 
คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ก าลงัการ

ผลิตของบริษัทฯ มีจ านวน 450,000 ตนัต่อปี ในปี 2562 บรษัิทฯ ใชก้ าลงัการผลิตจรงิโดยประมาณอยู่ที่รอ้ยละ 
84% ของก าลงัการผลติทัง้หมด ซึง่ในปี 2563 นี ้บรษัิทฯ คาดวา่ก าลงัการผลติที่ใชจ้รงิจะสงูกวา่ปีที่ผา่นมา  

3. บรษัิทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสูก่ารผลติเหลก็แผน่ (Cut Sheet) นัน้ ไดร้บัผลตอบรบัจากลกูคา้อยา่งไรและธุรกิจเหล็ก
ของบรษัิทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายสนิคา้จากลกูคา้กลุม่ใดสงูสดุ 

คณุเอือ้มพร ปัญญาใส กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจการ
ผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่ของบรษัิทฯ อยูใ่นช่วงพฒันาคณุภาพสนิคา้และพฒันาตลาด ซึง่ไดร้บัการตอบรบัท่ีดี
จากลกูคา้ ส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการแบ่งประเภทลกูคา้ออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ กลุม่ซือ้มาขาย
ไป (Trader) กลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ (Construction) และกลุ่มงานอตุสาหกรรม (Industrial) โดยกลุ่มที่มี
ผลตอบแทนจากการขายสินคา้ที่สงู คือกลุม่ลกูคา้งานอตุสาหกรรมเนื่องจากงานอตุสาหกรรมเป็นงานที่ตอ้งใช้
สนิคา้ที่มีมาตรฐานและคณุภาพสงู 

 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเพิ่มเติมแลว้  จึงกลา่วขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านที่สละเวลาเขา้รว่มประชุม 
และกลา่วปิดการประชมุเวลา 14.40 นาฬิกา 
 
 

  

 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชมุ 
  (คณุสมชยั เลขะพจนพ์านิช)  

    
ลงช่ือ                                เลขานกุารบรษัิทฯ 

 (คณุวิรยิา อมัพรนภากลุ) /ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 


