เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1
เอกสารแนบลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานแนะนากรรมการบริ ษัท และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช
รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. คุณชริ นทร์ หาญสืบสาย
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
7. คุณเกรี ยงไกร รักษ์ กลุ ชน
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8. คุณปิ ยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. คุณวิริยา
อัมพรนภากุล
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการบริ ษัท
10. คุณธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
11. คุณสุนิสา ขวัญบุญบาเพ็ญ
กรรมการ และ ผู้อานวยการธุรกิจสัมพันธ์
12.คุณพจน์วรี ย์ ชูวงศ์
ผู้จดั การแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้ าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้ งวิธีการ
ลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
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2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดาเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงหรื อไม่ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแสดงตนและ
มอบบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อนาไปหักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่
เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้ ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็ นคะแนนเสียงที่
ออกเสียงเห็นด้ วยทังหมด
้
3. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจะเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปแล้ วจึงกลับมาแจ้ งผลคะแนนในวาระที่แล้ ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคาถามเพิ่มเติม ขอให้ สอบถามคาถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคาถามประเด็น
ต่างจากวาระการประชุม ขอให้ สอบถามในวาระเรื่ องอื่นๆ และขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นแจ้ งชื่อของท่านก่อนการสอบถาม
ทุกครัง้
เพื่อ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการก ากับดูแ ลกิ จการที่ ดี ของบริ ษั ทฯ ประธานฯ จึ งขอเรี ยนเชิ ญ ตัวแทนผู้ถือ หุ้น ใน
ที่ประชุม เป็ นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจานวน 2 ท่าน โดย คุณพัชริ นทร์ จวนชัยนาถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และ คุณสิรี คูวฒ
ุ ิยากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเป็ นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมรวม 147 ราย นับรวม
จานวนหุ้นได้ 525,592,103 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
79.64 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท และขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ สง่ สาเนาเอกสารรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อประกอบการพิจารณาให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

จานวนเสียง
525,592,103
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปื 2558
ในวาระที่ 2 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 154 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 525,614,814 หุ้น จากจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.64
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พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรี ยนเชิญ คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชี
การเงิน เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชีการเงิน เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
2558 ในรูปแบบกราฟย้ อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้ สรุปสาระสาคัญซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ผลประกอบการ
รายได้ รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2558
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
6,615.59
6,572.61
(42.99)
(76.48)
3,317.83
1,307.22
2,010.61

3,040.62
1,294.57
1,746.05

-1.30
-2.14
0.65

-2.52
-4.38
0.74

คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปริ มาณนา้ หนักเหล็กที่ขายได้ ในปี
2558 ลดลงจากปี 2557 เท่าใด คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริ มาณน ้าหนักเหล็กที่ขายได้ ในปี 2558 นัน้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ประมาณร้ อยละ 18
แต่ทงนี
ั ้ ้ ในปี 2558 ราคาวัตถุดิบเหล็กลดลงประมาณร้ อยละ 30 จากปี 2557 จึงส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัท
ลดลงจากปี 2557 คุณธานินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริ ษัทฯ ขาดทุนมีสาเหตุมาจาก
การบริ หารสินค้ าคงเหลือ ใช่หรื อไม่ คุณธิติมา กรรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ชี ้แจงต่อที่
ประชุ ม ว่า ปั จ จัย หลัก ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท นัน้ ประกอบด้ ว ย 2 ส่ว น คื อ
1) การบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ และ 2) สภาวะราคาเหล็ก โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการปรับลดปริ มาณ
สินค้ าคงเหลือลง จาก ประมาณ 1,500 ล้ านบาท เหลือ ประมาณ 900 ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ตามในปี ที่ผ่าน
มาจะเห็นได้ วา่ ทิศทางราคาเหล็กทังในและต่
้
างประเทศ อยูใ่ นช่วงขาลง จึงส่งผลให้ ผลการดาเนินงานในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา มีผลขาดทุน ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั ราคาเหล็กมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลจากการที่
จีนลดกาลังการผลิตเหล็กภายในประเทศลง
คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น รายย่อย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีแผนจะเพิ่มก าลังการผลิตอี ก
หรื อไม่ เนื่องจากเห็นว่าในปั จจุบนั บริ ษัทมีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตประมาณร้ อยละ 70 ของกาลังการผลิต
ทังหมดของบริ
้
ษัท คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมว่า ในปี 2557 บริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ (PM3) ส่งผลให้ ความสามารถในการผลิต
สินค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น จาก 350,000 ตัน เป็ น 450,000 ตัน โดยในปี 2558 มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยู่
ที่ประมาณร้ อยละ 55 ของกาลังการผลิตทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ ยังคงอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสม
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คุณปี เตอร์ เดนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดบริ ษัทฯ จึงไม่นาเข้ าแผ่นเหล็กรี ดร้ อน ซึ่ง
เป็ นวั ต ถุ ดิ บ หลัก ของบริ ษั ท จากประเทศจี น ซึ่ ง มี ร าคาต่ า กว่ า การสั่ง ซื อ้ ภายในประเทศคุ ณ ธิ ติ ม า
วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปั จุบนั
รัฐบาลมีการออกมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และ มาตราการปกป้องจากการ
นาเข้ าสินค้ า (Safeguard) ส่งผลทาให้ หากบริ ษัทนาเข้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจากประเทศจีน บริ ษัทจะต้ องเสีย
ภาษี เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 60 ของราคาวัตถุดิบที่นาเข้ า ซึ่งมีราคาสูงกว่าการใช้ เหล็กภายในประเทศ
คุณปี เตอร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี ้ราคาเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น จะส่งผลให้ ผล
การดาเนินงานของบริ ษัทในไตรมาสที่ 1/2559 ดีขึ ้นด้ วยหรื อไม่ คุณธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของราคาเหล็กดังกล่าว คาดว่าน่าจะส่งผลให้ ผล
การดาเนินงานของบริ ษัทในไตรมาสที่ 1/2559 มีการปรับตัวดีขึ ้นจากปี ก่อน
ที่ประชุมรั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เกี่ ย วกับผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ฯ
ประจาปี 2558
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่ อย ประจาปี 2558
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 155 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 525,614,914 หุ้น จากจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.64
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรี ยนเชิญ คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชี
การเงิน เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชีการเงิน แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริ ษัท
ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ รับการสอบทานจาก คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบ
บัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และวันนี ้ตัวแทนจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด คุณ
พจน์วรี ย์ ชูวงศ์ ผู้จดั การแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ เข้ าร่วมประชุม เพื่อตอบ
ข้ อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณพฤทธิ์สรุปสาระสาคัญของงบการเงินได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
3,317.83
หนี ้สินรวม
1,307.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,010.60
รายได้ รวม
6,615.59
ค่าใช้ จา่ ยรวม
6,578.16
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
(13.10)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(42.99)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
(0.07)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

จานวนเสียง
525,614,914
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0

พิจารณางดจ่ ายเงินปั นผล
พล.ต.อ.วิ เ ชี ย ร พจน์ โ พธิ์ ศ รี ประธานฯ เรี ย นเชิ ญ คุณ วิ ริ ย า อัม พรนภากุล กรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
คุณ วิ ริ ย า อัม พรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัด การ แจ้ ง ต่อผู้ถื อ หุ้น ว่า จากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะ
กิ จ การ จ านวน 76.48 ล้ า นบาท ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบผลการดาเนินงานประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป็ นความจริ งหรื อไม่ที่กรรมการผู้จดั การ
เคยให้ สมั ภาษณ์กบั สือ่ ว่า หากบริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน ก็อาจพิจารณานากาไรสะสมมาจ่ายปั นผลได้
คุณ วิ ริ ย า อัม พรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า หากพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์นนั ้ บริ ษัทสามารถจ่ายปั นผลจากกาไรสะสมได้ แต่เนื่องจากในปี ที่ผ่านมา ราคาเหล็กมีความ
ผันผวนอย่างมาก คณะกรรมการบริ ษัท จึงมีความเห็นว่าบริ ษัท ควรมีทุนสารองเพื่อใช้ หมุนเวียนธุรกิ จ
และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปั นผลในครัง้ นี ้
ในวาระที่ 4 คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือรายย่อย ฝากคาถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระไว้ ก่อนเริ่ มประชุม ดังนี ้
1. ขอแสดงความชื่นชมที่บริ ษัทฯ จัดประชุม AGM ได้ เร็ วขึ ้นจาก วันที่ 23 เมษายน ในปี 2558
เป็ น วันที่ 20 เมษายน ในปี 2559
2. ขอสอบถามถึงสาเหตุของการงดจ่ายปั นผลของบริ ษัทฯ ในปี นี ้
ประธานฯ ชี แ้ จงต่อ ที่ประชุมว่า สาเหตุของการงดจ่า ยปั น ผลดังกล่า ว เป็ นไปตามที่คุณ วิริย า
อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปข้ างต้ น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
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มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5
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จานวนเสียง
524,645,314
1,000,200
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.81
0.19
0

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ อี อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในวาระที่ 5 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 158 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 525,645,704 หุ้น จากจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 79.64
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และคุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล งดออกเสียง
และงดเข้ าร่ ว มประชุ ม เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค คลผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในวาระ และมอบหมายให้ คุ ณ สมชั ย
เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานฯ เรี ยนเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับบริ ษัท
ข้ อ 13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะต้ องออกในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปี นี ้ กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง มีทงหมด
ั้
3 ท่าน คือ
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
2. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น
ส่วนน้ อย เสนอชื่ อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี ตัง้ แต่วันที่
4 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการเข้ ามายังบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางาน จึงขอ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และ คุณธิติมา วัฒน
ศักดากุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยได้ แนบประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่าน ในเอกสารเชิญ
ประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1) อนุมตั ิการแต่งตัง้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
525,645,704
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
0
2) อนุมตั ิการแต่งตัง้ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียง
525,645,704
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

3) อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จานวนเสียง
525,645,704
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ และนางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กลับเข้ าสู่
ที่ประชุม
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานฯ เรี ยนเชิญ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
ดร.สมชาย หาญหิ รั ญ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้ งต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ว่ า ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่
- ค่าเบี ้ยประชุม ค่าบาเหน็จ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัท จะได้รบั เพียงค่าบาเหน็จเท่านัน้
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ค่ารักษาพยาบาล
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- ค่าบาเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัท
ซึ่งบริ ษัทได้ นาส่งข้ อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับแสดง
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมาให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ดังปรากฎอยู่ในหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 หน้ า 21
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทน เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบริ ษัท
ที่อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี
2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนันทนาจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี
2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

จานวนเสียง
525,303,304
106,600
235,800

คิดเป็ นร้ อยละ
99.94
0.02
0.04

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2559
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี ประธานฯ เรี ยนเชิญ ดร.วิชาญ อร่ ามวารี กุล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัท
มีความเห็นว่า บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทัง้
มีความเป็ นอิสระ และเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2555)
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้มี
อานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้
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และขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2559 ซึ่งมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2557 – 2559 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท
ค่าบริ การอื่น
รวม

2557
1,040,000
500,000
1,540,000

2558
1,040,000
500,000
1,540,000

2559
1,040,000
500,000
1,540,000

ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาไตรมาส และประจาปี ปกติ ให้ คณะกรรมการ
เป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษ เป็ นกรณีไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม คุณนันทนาจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมัติแ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับการสอบ
บัญชี ประจาปี 2559 รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน 1,540,000 บาท ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จานวนเสียง
525,409,904
0
235,800

คิดเป็ นร้ อยละ
99.96
0
0.04

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

คาถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) คุณธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงข้ อมูลที่บริ ษัทฯ ลดปริ มาณสินค้ าคงเหลือ จาก 1,500 ล้ านบาท
เป็ น 900 ล้ านบาทนัน้ ในช่วงสภาวะที่ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ ้น จะส่งผลดีหรื อผลเสียต่อบริ ษัท หรื อไม่อย่างไร
คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่ผ่านมา
สภาวะราคาเหล็กมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงดาเนินการบริ หารจัดการปริ มาณสินค้ าคงเหลือ โดยการลดปริ มาณลง
ทังนี
้ ้ สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ปริ มาณวัตถุดิบที่มีอยู่ในบริ ษัท และ 2) วัตถุดิบที่บริ ษัท
ทาการสัง่ ซือ้ ล่วงหน้ า ดังนัน้ ในช่วงที่สภาวะราคาเหล็กอยู่ในช่วงขาขึน้ น่าจะส่งผลให้ บริ ษัทได้ ประโยชน์ จากปริ มาณ
วัตถุดิบที่ได้ ทาการสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า ดังกล่าว
2) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปั จจุบนั การดาเนินงานของโรงงานศูนย์มหาชัย 3 (“PM3”) นัน้
เป็ นการดาเนินงานตามแผนที่บริ ษัทวางไว้ หรื อไม่อย่างไร
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คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรั บการ
ดาเนินงานของโรงงานศูนย์มหาชัย 3 (“PM3”) ณ ปั จจุบนั ถือได้ ว่าเป็ นการดาเนินงานได้ เร็ วกว่าแผนที่บริ ษัทวางไว้ โดย
ในปี 2558 PM3 มีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 50 ของกาลังการผลิตในส่วน PM3 ทังหมด
้
และคาดว่า
ในปี 2559 อัตราการใช้ กาลังการผลิตอยูท่ ี่ร้อยละ 65
คุณฉัตรชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่บริ ษัทฯ สัง่ ซือ้ วัต ถุดิบจาก บริ ษัท สหวิริยาสตี ล
อินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“SSI”) ในอัตราที่สงู เมื่อเทียบกับการสัง่ ซื ้อจากรายอื่น ดังนันการที
้
่ SSI ประสบปั ญหาด้ าน
การเงินในขนาดนี ้ จะส่งผลกระทบกับบริ ษัทฯ หรื อไม่อย่างไร คุณธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ณ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ ป ระสบปั ญ ญาจากการส่ง มอบสิ น ค้ า จาก SSI แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้ แจ้ งต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อพิจารณาถึงการลดวงเงินการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจาก SSI ลง เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ ง เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
3) คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการบริ หารสินค้ าคงเหลืออย่างไร
คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการบริ หารสินค้ า
คงเหลือของบริ ษัท มีปัจจัยหลักในการพิจารณา ดังนี ้
1) ปริ มาณสินค้ าหมุนเวียนต่อวัน
3) ระยะเวลาในการผลิตสินค้ า
2) ระยะเวลาการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต 4) ปริ มาณความหลากหลายของสินค้ าที่พร้ อมส่งมอบ
จากนันจึ
้ งนาปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นมาพิจารณากาหนดปริ มาณสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ
ที่มีการเปลีย่ นแปลง อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการจัดเก็บสินค้ าคงเหลือนัน้ ก็ต้องเป็ นไปตามตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดไว้
4) คุณปี เตอร์ เดนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การส่งออกในปี 2559 ของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร
คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสภาวะราคาเหล็กภายในประเทศมีการลดลง
อีกทังปั
้ ญหาจากมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ในหลายประเทศ จึงส่งผลให้ ปริ มาณการส่งของ
บริ ษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขอผ่อนผันภาษี นาเข้ าจากมาตราการตอบการทุ่มตลาด
(Anti-Dumping: AD) สาหรับสินค้ าบางประเภท ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ าในประเทศสหรัฐฯ ไม่ต้องเสีย
ภาษี เพิ่มจากมาตราการดังกล่าว หากนาเข้ าสินค้ าจากบริ ษัท ซึ่งคาดว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้ าของบริ ษัทไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กาน่าจะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ สาหรับปี 2559 ทิศทางตลาดส่งออกของบริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปยังประเทศ
เพื่อนบ้ าน เช่น ลาว และ พม่า เป็ นหลัก เนื่องจากในอุตสากรรมการผลิตท่อเหล็กนัน้ กระบวนการในการขนส่งสินค้ า
ถือเป็ นปั ญหาหลักในการส่งออก ซึง่ การค้ าขายกับประเทศเพื่อนบ้ านน่าจะส่งผลดีกบั บริ ษัทฯ มากกว่า
5) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจอย่างไร จึงทาให้ อตั ราการเติบโต
ของบริ ษัท มีอตั ราที่สงู กว่าอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวม
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การมุ่งมัน่ พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และขยายฐานลูกค้ า และ 3) การสร้ างตราสินค้ า (Brand) ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และ
จดจา ซึง่ ส่งผลให้ สนิ ค้ าของบริ ษัทเป็ นที่ยอมรับในตลาดทัว่ ประเทศ อีกทังยั
้ งยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริ หารงานต่างๆ
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อาทิ การเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ การผลิตสินค้ าที่ได้ คุณภาพ มีคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิและ
มีความหลากหลาย ทาให้ บริ ษัทฯ และตัวสินค้ ามีความน่าเชื่อถือ ในด้ านการเติบโตนัน้ ทางฝ่ ายบริ หารมองว่า ในการทา
ธุรกิจของบริ ษัท สิ่งที่สาคัญไม่ใช่แค่เพียงการขยายกาลังการผลิต แต่ต้องพิจารณาร่ วมกับความสามารถในการจาหน่าย
สินค้ า ความสามารถในการทากาไรและการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า ของบริ ษัทอีกด้ วย อย่างไรก็ตามปั จจัยสาคัญ ที่บริ ษัทฯ
มุ่งมัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ คือ การมุ่งมัน่ พัฒ นาสินค้ าของบริ ษัทให้ มีคณ
ุ ภาพตรง
ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับทังในและต่
้
างประเทศ ทาให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความไว้ วางใจ ประกอบกับ การบริ หารจัดการความ
เสีย่ งต่างๆ โดยบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าจากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี ้ จะส่งผลทาให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้
คุณฉัตรชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การนาเข้ าท่อเหล็กจากจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ
ตอบโต้ การทุม่ ตลาด (Anti-Dumping: AD) ในขณะนี ้เป็ นอย่างไร และส่งผลกระทบกับบริ ษัทหรื อไม่ คุณสมชัย รองประธาน
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงต้ นปี 2558 ราคาท่อเหล็กที่นาเข้ าจากประเทศจีนมีราคา
ต่ากว่าราคาท่อเหล็กในประเทศประมาณร้ อยละ 20 ซึง่ การบริ หารจัดการของบริ ษัทในช่วงเวลานัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการนาเข้ า
ท่อเหล็กจากประเทศจีนในปริ มาณไม่มากนัก เพื่อนามาศึกษาต้ นทุนและความคุ้มค่าจากการนาเข้ าท่อเหล็กดังกล่าว ผล
ปรากฏว่าแม้ ราคาท่อเหล็กจะต่ากว่าราคาภายในประเทศ แต่เรื่ องคุณภาพของสินค้ านันไม่
้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ดังนัน้
สาหรับบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐาน จึงได้ รับผลกระทบจากการนาเข้ าท่อเหล็กจากประเทศจีนไม่มากนัก
6) คุณบุญยงค์ ฐิ ติวรรธนะกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสถานการณ์ ของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2559 ว่ามีทิศทางเป็ น
อย่างไร และจะส่งผลอย่างไรต่อบริ ษัทฯ
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี
2558 ที่ผ่านมาสภาวะราคาเหล็กในประเทศจีนลดต่าอย่างมาตลอดทังปี
้ จนกระทัง่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ราคา
เหล็กในประเทศจีนกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ ้น จากการที่จีนลดอัตรากาลังการผลิตเหล็กภายในประเทศลง ส่งผลให้ ปริ มาณ
การส่งออกเหล็กของประเทศจีนลดลง ทังนี
้ ้ ทางฝ่ ายบริ หารยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ สถานการณ์เหล็กในช่วงขาขึ ้นนี ้จะ
มีระยะเวลาเท่าใด อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ ายบริ หาร ก็ได้ มีการบริ หารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยง และมีการสังเกตุการณ์
สภาวะราคาเหล็กทังใน
้ และต่างประเทศอย่างใกล้ ชิด เพื่อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่ นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่
มีความผันผวนอย่างรุนแรงได้ ซึง่ การขยายตลาดที่บริ ษัทมุง่ เน้ นนัน้ จะเป็ นตลาดภายในประเทศ เป็ นส่วนใหญ่ สาหรับด้ าน
การส่งออกของบริ ษัทเอง ทางฝ่ ายบริ หารมองว่า เป็ นการดาเนินการเพื่อประกันคุณภาพสินค้ าของบริ ษัท สร้ างความเชื่อมัน่
ในตัวสินค้ าของบริ ษัท ให้ กบั ผู้บริ โภคในระดับสากล
7) ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีเทคโนโลยีหรื อสินค้ าใดที่โดดเด่นกว่าบริ ษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับเรื่ อง
การลงทุนเครื่ องจักรนัน้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ พิจารณาเพียงแค่ความสามารถในการผลิต แต่ยงั คานึงถึงความต้ องการของตลาด
และความสามารถในการจาหน่ายสินค้ า ประกอบกัน และสาหรับสินค้ าขนาดใหญ่สดุ ที่บริ ษัทผลิตได้ ณ ปั จจุบนั คือ ท่อ
เหล็กขนาด 16 นิ ้ว ซึง่ ทางฝ่ ายบริ หารมองว่าความต้ องการใช้ ท่อเหล็กขนาดดังกล่าว ในประเทศยังมีไม่สงู มากนัก จึงเลือก
ลงทุนในเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ไม่สงู มากนัก แต่สาหรับโครงการลงทุนโรงงานมหาชัย 3 (PM3) เป็ นการลงทุนเพื่อขยาย
กาลังการผลิตสินค้ าที่มีการหมุนเวียนสูง มีความต้ องการจากตลาดภายในประเทศสูง บริ ษัทจึงเลือกลงทุนในเครื่ องจักรที่มี
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เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งมาใช้ และอีกประการหนึ่งที่บริ ษัทให้ ความสาคัญ คือ การมุ่งมัน่ พัฒนาบุคคลากรให้ มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
8) คุณปี เตอร์ เดนนิส ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการใช้ อตั รากาลังการผลิตทังหมดเพี
้
ยงร้ อยละ 55 สาเหตุ
ใดบริ ษัทจึงไม่ขยายอัตรากาลังการผลิตเพิ่มมากขึ ้น
คุณสมชัย เลขะพจน์ พานิช ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ทางฝ่ ายบริ หารมองว่าการขยาย
อัตรากาลังการผลิตนัน้ จะต้ องขยายในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่งโดยเฉลี่ยกาลังการผลิตของบริ ษัทจะเติบโตเพิ่มขึน้
ประมาณปี ละ 50,000 ตัน และ ตังเป
้ ้ าการผลิตไว้ ที่ 320,000 ตัน ในปี 2559 ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทเร่ งขยายอัตรากาลังการผลิต
เร็ วเกินไป อาจจะทาให้ เกิ ดภาวะการแข่งขันทางด้ านราคาอย่างรุ นแรงจากปริ มาณสินค้ าที่มีมากเกินความต้ องการ ทาให้
สภาพตลาดเกิดความเสียหายได้
9) คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดจึงแยกตราสินค้ า Pacific Pipe และ Tamose ออกจากกัน และ
มีสดั ส่วนในการจาหน่ายอย่างไร
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้ าที่ผลิต
และจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Pacific Pipe นัน้ เป็ นสินค้ าท่อเหล็กคุณภาพที่มีมาตรฐานรับรอง ทังในและ
้
ต่างประเทศ ส่วนสินค้ าที่ผลิตและจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Tamose จะเป็ นสินค้ าท่อเหล็กคุณภาพทัว่ ไป โดยใน
ปั จจุบนั สัดส่วนการจาหน่ายสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Pacific Pipe และ Tamose มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
10) คุณเชาว์ บุณยะมาน อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ ผ้ ถู ือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีแนวทาง
อย่างไรในการเข้ าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า
หลักสาคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตนัน้ ควรเริ่ มตังแต่
้ กระบวนการบริ หารงานภายในของบริ ษัท ซึง่ การดาเนินงานของบริ ษัท
ในปั จจุบนั นัน้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใส ผู้บริ หารมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ อีกทังยั
้ งมีกฏเกณฑ์ และมาตรการในการ
ดาเนินธุรกิ จที่ตรวจสอบได้ ดังนัน้ ถึงแม้ บริ ษัทฯ จะยังไม่ได้ เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต แต่ขอให้ ทกุ ฝ่ ายมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ จะดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมแล้ ว พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ พล.ต.อ.

ประธานที่ประชุม
(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ลงชื่อ
(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริ ษัท /
ผู้จดบันทึกการประชุม

