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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 

         

 ณ ห้อง อินฟินิตี ้ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10120 

เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 

 โดยในการประชมุครัง้นี ้ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ เป็นประธานในที่ประชมุ  
 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 เลขะพจน์พานิช กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
6.  คณุวิริยา อมัพรนภากลุ  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
7.  คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 
8.  คณุวธู ขยนัการนาวี ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
9.  คณุนลนิรัตน์ ภาสศกัด์ิชยั ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

10.  คณุเจษฎา พรหมสวุรรณ ท่ีปรึกษากฏหมาย บริษัท ดราก้อน ทรี เซอร์วิส จ ากดั 
  

กรรมการที่ลาประชุม 
1.  ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

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

มอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นใด มีคะแนนเท่าไหร่ และจะออกเสียงในมตินัน้ๆ อย่างไรด้วย รวมทัง้ส่งบัตรคะแนนให้
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน 

3. เพ่ือความรวดเร็วในการเก็บบตัรลงคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านัน้ หากไม่มีก็จะถือว่าท่ีประชมุเห็นด้วยตามวาระนัน้เป็นเอกฉนัท์ หากมีผู้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกคะแนนเสียง
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จะน าจ านวนเสียงดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนเสียงของผู้ ท่ีประชมุ โดยให้ถือว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหกั
ออกดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงท่ีออกเสียงเหน็ด้วยทัง้หมด 

4. เพ่ือความตอ่เน่ืองในการประชมุ ระหวา่งท่ีเจ้าหน้าท่ีรวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจะเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระตอ่ไปแล้วจงึกลบัมาแจ้งผลคะแนนในวาระท่ีแล้ว 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีค าถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวาระในแต่ละวาระ หากมีค าถามประเด็น
ต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ ”เร่ืองอ่ืนๆ”  และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือของท่านก่อนการ
สอบถามทกุครัง้ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 – 30 ธันวาคม 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วนัท่ี 
13 มีนาคม – 16 เมษายน 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
และไมมี่การสง่ค าถามลว่งหน้าในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ก่อนเร่ิมวาระการประชมุวาระที่ 1 คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีแจกเอกสารสว่นของงบ

การเงิน เน่ืองจากในรายงานประจ าปี 2561 มีหน้าท่ีพิมพ์ข้อมลูซ า้ 

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

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

  คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯได้ส่งส าเนา
เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในวาระดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้

 

 
 
 
 

 
 
 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 530,976,583 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 530,976,583 100,0000 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปื 2561 

คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ใน
รูปแบบกราฟย้อนหลงั 3 ปี ต่อผู้ ถือหุ้น และได้สรุปสาระส าคญัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

  2561 

ผลประกอบการ  งบรวม งบเฉพาะกจิการ 

รายได้รวม (ล้านบาท) 9,942.69 9,179.71 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 94.00 80.62 

ฐานะทางการเงนิ    

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,914.76 4,409.31 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 2,494.28 2,271.08 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,420.48 2,136.23 

อัตราส่วนทางการเงนิ    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.91 1.83 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.88 3.77 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.03 1.06 

   
  บริษัทฯเข้าร่วมลงนามต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งปัจจุบันได้ย่ืนเร่ืองขอการรับรอง และอยู่ใน
ขัน้ตอนพิจารณาอนมุติัจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ไม่ มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
 

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

   คุณพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯประจ าปี 
2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการสอบทานจาก คุณวธู  ขยนัการนาวี ผู้สอบบัญชี บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานว่างบการเงินดงักล่าวถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยเลขานกุารบริษัทฯ สรุปสาระส าคญัของงบการเงินได้ดงันี ้
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  หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพย์รวม 4,914.76 
หนีส้ินรวม 2,494.28 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,420.48 
รายได้รวม 9,942.69 
คา่ใช้จ่ายรวม 9,769.09 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 118.57 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 94.00 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.14 

   คุณพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่า 

ก าไรสทุธิจากปี 2560 มีจ านวน 292.42 ล้านบาท และ ปี 2561 มีจ านวน 94.00 ล้านบาท ลดลง 67.86% 

เกิดจากสาเหตใุด คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า

ในปีท่ีแล้วมีประเด็นหลกั 3 ประเด็น คือ เร่ืองของการเมือง ซึง่สหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรา 232 เป็นเร่ืองของ

ความมัน่คงภายในประเทศ ร่วมกบันโยบายเชิง America First โดยมาตรา 232 ก าหนดว่าถ้าประเทศใดท่ี

จะน าสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึน้ 25% ซึง่จ านวนประเทศท่ีสหรัฐอเมริการะบไุว้มีจ านวน

ประมาณ 12 ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในจ านวนประเทศเหลา่นัน้ แม้วา่ด้านการสง่ออกของบริษัทฯ

ไม่ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากมีสดัส่วนการส่งออกในปริมาณท่ีน้อย แต่สิ่งท่ีกระทบคือประเทศรอบนอกท่ีมี

ราคาของสินค้าสงูขึน้ 25%  รวมถึงยงัมีนโยบายการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของสินค้าท่ีต้องการส่งเข้า

ไปยงัสหรัฐอเมริกา เจาะจงเฉพาะสินค้าท่ีเป็นเหลก็เท่านัน้ จากเดิมที่จีนเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ท่ีสดุ ท าให้จีน

ไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้ จีนจึงแสวงหาตลาดใหม่ ซึ่งตลาดท่ีมีการน าเข้าสงูท่ีสดุจะเป็นกลุ่ม

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดปัญหาต้นทุนของเหล็กสงูขึน้ ส่งผลให้ราคาทัว่โลกสูงตาม และ

เกิดการแข่งขันตามมา คือ จีนได้ทุ่มตลาด(Dumping)ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาค

อ่ืนๆด้วย จงึท าให้เกิดการแข่งขนัสงูขึน้มาก และสดุท้าย เป็นเร่ืองของ Supply short ในสว่นของราคาน า้มนั 

และราคาเหล็ก ท่ีมีความต้องการขาย(Supply) เกิดสูงขึน้ในเศรษฐกิจโลก ส าหรับประเทศไทยยังคงมี

ประเด็นอ่อนไหวทางด้านการเมืองจึงส่งผลให้การลงทุนมีความไม่แน่นอนสูง เม่ือความต้องการขาย 

(Supply) สูง ความต้องการซือ้ (Demand) ต ่าลง แต่ราคาของสินค้าท่ีเป็นตัวชีว้ดั(Indicator) ของโลกสูง 

ปัจจยัสามปัจจยันีก้ลบัขึน้มาสง่ผลให้ราคาเหลก็สงูขึน้ เม่ือต้นทนุสงูขึน้ ราคาขายไม่สามารถปรับราคาตาม

ต้นทนุได้ สดุท้ายแล้ว ช่องวา่งของราคาขาย(gap)จงึหดตวัลงสง่ผลกบัก าไรสทุธิท่ีลดลง 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 
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มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงันี ้

 

 

 

 

 

วาระที่ 4 พจิารณาการจ่ายเงนิปันผล  

คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ โดยบริษัท
ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
การจ่ายปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการ
ลงทนุของบริษัทฯ เม่ือคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ทัง้นีจ้ากผลการด าเนินงานของบริษัทฯส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมี
ก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 80.62 ล้านบาท โดยปัจจบุนับริษัทฯจดัสรรเงินทนุส ารองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงมิต้องจัดสรรเงินดังกล่าวอีก คณะกรรมการบริษัทฯขอเสนอการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของก าไร
สุทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และรับเงินปันผลตามท่ี 
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปัน 
ผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
0.05 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และรับเงินปันผล
ตามท่ี ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปัน ผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ดงันี ้ 

 

 

 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 531,053,683 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,053,683 100,0000 
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วาระที่ 5 พจิารณาการลดจ านวนกรรมการ 

คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการ
ทบทวนโครงสร้างกรรมการ โดยเสนอลดจ านวนกรรมการบริษัทฯจาก 10 ท่าน เหลือ 7 ท่าน เพ่ือความ
คล่องตวัในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ ทัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละด้านแล้วเห็น
วา่การลดจ านวนกรรมการไมเ่กิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เน่ืองจากกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และทักษะความช านาญท่ี
หลากหลายท่ียงัสนับสนนุให้การปฏิบตัิหน้าท่ียงัคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และไม่เป็นการขดัต่อข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อท่ี 11 ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นควร
ให้มีการปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทฯลงจาก 10 ทา่น เป็น 7 ทา่น จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

 มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 10 ท่าน 
เป็น 7 ทา่น ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 13 ในการ 
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง 
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปี แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีต่อๆ 
ไปให้กรรมการ คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกู

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100,0000 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 531,074,983 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย 0 0.00000 
งดออกเสียง 0  
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,074,983 100.0000 
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เลือกเข้ามา ด ารงต าแหนง่ใหม่ก็ได้ โดยในปีนี ้กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ มีจ านวน 3 
ทา่น คือ 

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

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

ทัง้นี ้บริษัทฯได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การให้สิทธิผู้ 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 ้
 
 
 
 
 

  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

   คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ได้แก่ 
   - คา่เบีย้ประชมุ 

- คา่บ าเหน็จ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯจะได้รับเฉพาะคา่บ าเหน็จเทา่นัน้)  
 

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 
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 2. คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
   - วงเงินคา่รักษาพยาบาล 

- คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
   - คา่อบรมเพ่ือสนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของกรรมการ  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้น าส่งข้อมลูรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมกบัแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมาให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงัปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ดงันี ้
 

 
 

 

 

 

 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

  คณุพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ เลขานกุารบริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมทัง้ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เสนอพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน 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  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5800  

     (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 

เหน็ด้วย 530,984,883 99.9812 

ไมเ่หน็ด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสียง 0 

 
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,084,883 100.0000 



 

 

หน้า 9 จาก 11 

 

   โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ 
การเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอ่ืนของบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ 
  และขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2562 ซึง่มี รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนปี 2559 – 2562 

 2560 2561 2562 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 1,140,000 1,160,000 1,200,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2 บริษัท 540,000 610,000 630,000 
คา่บริการอ่ืน - - - 

รวม 1,540,000 1,770,000 1,830,000 

  ทัง้นี  ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญ ชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ ให้ 
คณะกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 
  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม เลขานกุารบริษัทฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระดงักลา่ว 

มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติดงันี ้

  1) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงันี ้

 

 

 

 

 

  2) มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 
2562 จ านวน 1,830,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่หน็ด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสียง 0 

 
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 

มตทิี่ประชุม จ านวนเสียง คดิเป็นร้อยละ 
เหน็ด้วย 530,987,483 99.9812 
ไมเ่หน็ด้วย 100,000 0.0188 
งดออกเสียง 0 

 
บตัรเสีย 0  
รวมจ านวนเสียง 531,087,483 100.0000 
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วาระที่ 9 พจิารณเร่ืองอ่ืนๆ  

   ไมมี่ – 

 

ค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุปเป็นประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

คณุพรทิพย์ กิติชยัวฒัน์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทฯมี
แผนกลยทุธ์อยา่งไร  

คณุธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยน
กลยทุธ์องค์กร จากท่ีผ่านมาตลอด 20 ปี บริษัทฯ จะเน้นด้านวิศวกรรม และคณุภาพของสินค้าเป็นหลกั ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ 
มุ่งสู่กลยทุธ์ด้านการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship Management :CRM)มากขึน้ โดยการประกาศ
วิสยัทศัน์ (vision) เป็น “Your Partner For Total Solutions” ภายใต้การด าเนินการด้วยการตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ให้ครบวงจร ดังนัน้ จากเดิมท่ีเพียงเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กอย่างเดียว จึงมีการขยายงานในเร่ืองของการท า Total 
material solutions เพิ่มเติม คือ นอกจากท่อแล้ว วสัดุก่อสร้างใดๆก็ตามท่ีลกูค้าต้องการ บริษัทฯจะจัดหาหรือผลิตเพิ่ม เพ่ือ
ตอบโจทย์ลกูค้า เพ่ือช่วยลกูค้าลดต้นทนุทัง้ด้านราคาสินค้าและเวลา ส าหรับสินค้าตวัใหม่ท่ีบริษัทฯจะขยายการลงทนุ จะมุ่ง
ไปสูรู่ปแบบของการเป็น Trader ทัง้จดัหาและจ าหน่ายรวมทัง้การท า Total Solution ให้แก่ลกูค้า  

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานท่ีประชุม กล่าวเสริมว่า การตลาดในยุคปัจจุบัน การจัดหาและบริการจะต้อง
ครอบคลุมเป็นแบบ One Complete Set เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาทัง้ด้านต้นทุนและระยะเวลาให้กับลูกค้าและทางบริษัทฯ 
เช่ือมัน่วา่ความพงึพอใจของลกูค้ายอ่มสง่ผลให้บริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดี 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

คุณพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ นจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  สอบถามว่า นโยบายต่อต้าน
คอรัปชัน่ท่ีอยูใ่นระหวา่งการขออนมุตัิทางบริษัทฯจะขยายผลไปยงับริษัทยอ่ยอยา่งไร 

คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ชีแ้จงต่อท่ี ประชุมว่า บริษัทฯได้ย่ืนเร่ืองขอ        
Anti- Corruptions เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะทราบผลในเดือน พฤษภาคม 2562 และในส่วนของบริษัทย่อยนัน้ ทางบริษัทฯ
ขอรับไว้พิจารณาในล าดบัถดัไป 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยทา่นหนึง่ สอบถามว่า จากค าถามข้อแรก ท่ีทางบริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับสินค้าให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภค ตัง้แตต้่นปี 2562 จนถงึปัจจบุนั ทางบริษัทฯเหน็ผลเป็นอยา่งไร 

คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ทางบริษัทฯได้เร่ิ ม
ด าเนินการตัง้แต่ปี 2561 ผลท่ีได้คือ สดัส่วนของยอดขายท่ีเป็นท่อและสินค้าอ่ืนๆ มีการเติบโตขึน้พอสมควร และ ถ้าเทียบงบ
การเงินปัจจบุนักบัปี 2561 ในสว่นของปริมาณยอดขาย (ตนั) มีการเติบโต ซึง่เกิดจากการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ แต่ในปีท่ีแล้ว แต่
ก าไรของบริษัทฯลดลงเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ ความต้องการการซือ้ (Demand) ในประเทศไทยลดลง ดงันัน้จะ
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เหน็วา่กลยทุธ์ที่บริษัทฯเร่ิมใช้ 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 บริษัทมีนโยบาย อย่างไรในการ
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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