รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560
ณ ห้ อ งคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร 10500
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานแนะนากรรมการบริ ษัท และตัวแทนจากบริ ษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมชัย
ดร.วิชาญ
ดร.ชัยยงค์
คุณเกรี ยงไกร
คุณปิ ยะนุส

6. คุณอุดมวรา
7. คุณอิศรา
8. คุณวิริยา
9. คุณธิติมา
10. คุณนันทวัฒน์
11. คุณวธู
12. คุณพจน์วรี ย์

เลขะพจน์พานิช
อร่ามวารี กลุ
สัจจิพานนท์
รักษ์ กลุ ชน
ชัยขจรวัฒน์
เดชส่งจรัส
ดิสรเตติวฒ
ั น์
อัมพรนภากุล
วัฒนศักดากุล
สถิรไชยวิทย์
ขยันการนาวี
ชูวงศ์

ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ และ เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการ และ ผู้อานวยการวิศวกรรม
ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อ ประจาปี 2560
ผู้จดั การแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ประธานได้ มอบหมายให้ คณ
ุ รักชนก ประสพนิล นักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้รายงานการประชุมตามระเบียบวาระ
คุณรั กชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบว่า เพื่อความเข้ าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม จึงแจ้ งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดาเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงหรื อไม่ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแสดงตนและมอบบัตร
ลงคะแนนที่ลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อนาไปหักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยให้ ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็ นคะแนนเสียงที่ออกเสียงเห็น
ด้ วยทังหมด
้
3. เพื่อความรวดเร็ วในการเก็บบัตรลงคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเท่านัน้
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4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้ าหน้ าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั น้ ผู้ดาเนินการประชุมจะเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระต่อไปแล้ วจึงกลับมาแจ้ งผลคะแนนในวาระที่แล้ ว
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคาถามเพิ่มเติม ขอให้ สอบถามคาถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระในแต่ละวาระ หากมีคาถามประเด็นต่าง
จากวาระการประชุม ขอให้ สอบถามในวาระเรื่ องอื่นๆ และขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นแจ้ งชื่อของท่านก่อนการสอบถามทุกครัง้
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงขอเรี ยนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ในที่ประชุม
เป็ นตัวแทนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจานวน 2 ท่าน โดย คุณสิรี คูวฒ
ุ ิยากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ คุณอมรรัตน์
คุ้มสกลภัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเป็ นตัวแทนเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 นี ้ มีผ้ ูถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมรวม 147 ราย นับรวม
จานวนหุ้นได้ 512,784,004หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.69
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท และขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559
คุ ณ รั ก ชนก ประสพนิ ล ผู้ รายงานการประชุ ม แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า บริ ษั ท ได้ ส่ ง ส าเนา
เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและรั บรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
512,784,004
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
0
0

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปื 2559
ในวาระที่ 2 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ าร่ ว มประชุมทัง้ สิ ้น 149 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 512,915,505 หุ้น จากจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.71
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม เรี ยนเชิญ คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
บัญชีการเงิน เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชีการเงิน เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
2559 ในรูปแบบกราฟย้ อนหลัง 3 ปี ต่อผู้ถือหุ้น และได้ สรุปสาระสาคัญซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้

หน้ า 2 จาก 14

ผลประกอบการ
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2559
งบรวม
งบเฉพาะกิจการ
7,150.37
7,121.84
546.38
512.78
3,707.87
1,150.88
2,556.98

3,387.37
1,128.54
2,258.83

14.74
21.37
0.45

15.14
22.70
0.50

ทังนี
้ ้ คุณพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชีการเงิน ได้ อธิ บายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข
ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับผลประกอบการในปี ที่ผ่านมา ตามที่ได้ รายงานไว้ ในรายงานประจาปี 2559
หัวข้ อ การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การเปลีย่ นแปลงของรายได้ เพิ่มขึ ้น จากปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 8.01 เนื่องจากปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ ้น ประกอบกับความผันผวนจากด้ านราคาวัตถุดิบ รวมไปถึงนโยบายมาตราการตอบโต้ การ
ทุม่ ตลาด (AD: Anti-dumping) ท่อเหล็กจากประเทศจีน และเกาหลีใต้
2. การเพิ่มขึน้ ของสินทรั พย์ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของยอดลูกหนี ้ และสินค้ าคงเหลือ แต่
อย่างไรก็ตามอัตราการหมุนเวียนของสินค้ ายังคงมีอตั ราลดลงจาก 71 วัน เป็ น 60 วัน
3. ในปี 2559 บริ ษัทมีการชาระหนี ้สินระยะยาวกับทางธนาคารพาณิชย์จานวน 407 ล้ านบาท ส่งผล
ทาให้ ยอดหนี ้ของบริ ษัทลดลง
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม รายงานถึงการดาเนินการด้ านการต่อต้ านการทุจริ ต ของ
บริ ษัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้ กาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมไปถึง
พนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทาง ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และด้ วยความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ ที่จะร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต ในปี นี ้ บริ ษัทได้ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ Thai-CAC และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ประจาปี 2559
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย ประจาปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม เรี ยนเชิญ คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
บัญชีการเงิน เป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
คุณพฤทธิ์ ลี ้วิไลกุลรั ตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชีการเงิน แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริ ษัท
ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ รับการสอบทานจาก คุณชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบ
บัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยผู้สอบบัญชี ได้ รายงานว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และวัน นี ต้ ัวแทนจากบริ ษั ท สานัก งาน อีว าย จ ากัด
คุณพจน์วรี ย์ ชูวงศ์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อ
ตอบข้ อซักถามถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงิน โดยคุณพฤทธิ์สรุปสาระสาคัญของงบการเงินได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
3,707.87
หนี ้สินรวม
1,150.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,556.98
รายได้ รวม
7,467.30
ค่าใช้ จา่ ยรวม
6,467.30
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
649.69
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ
546.38
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
0.83
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
512,340,405
99.89
ไม่เห็นด้ วย
0
0
งดออกเสียง
575,100
0.11

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ ายเงินปั นผล
ในวาระที่ 4 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ า ร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 155 ราย นับ รวมจ านวนหุ้นได้ 514,639,705 หุ้น จากจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.98
คุณรั กชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ 512.78 ล้ านบาท
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โดยปั จจุบนั บริ ษัทจัดสรรเงิ นกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงิ น
ดังกล่าวอีก
ทังนี
้ ้จากผลการดาเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจาก
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการและจากกาไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.99 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 126.92 ของกาไร
สุทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และรับเงินปั นผล ตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วัน กาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที่ 12
พฤษภาคม 2560
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปั นผล ว่าเหตุใดจึงมีอตั รา
ที่ สูง กว่ า ก าไรสุท ธิ คุณ ธิ ติ ม า วัฒ นศัก ดากุ ล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายการเงิ น ชี แ้ จงต่ อ
ที่ประชุมว่า สาหรับการจ่ายเงินปั นผลจากรอบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 นัน้ ส่วนหนึ่งมาจากกาไรสุทธิ
ในปี 2559 และอีกส่วนหนึ่งมาจากยอดกาไรสะสมจากปี ที่ผ่านมา โดยทางคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าในปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีภาระหนี ้สินระยะยาว และมีสภาพคล่องเพียงพอ ประกอบกับการพิจารณาถึงเงิน
สารองสาหรับการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ นากาไรสะสมมาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คุณยงยศ จริ ยวิทยาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าในปี 2560 ราคาเหล็กมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางใด คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
ตัวเลขผลกาไร ของบริ ษัทประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) ผลการดาเนินงาน และ 2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
โดยในปี 2558 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 30 ในขณะที่ในปี 2559 มีการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 20 และสาหรับในปี 2560 ราคาวัตถุดิบยังคงมีความผันผวนอยูใ่ นกรอบ ที่ประมาณร้ อยละ 10
แต่อย่างไรก็ ตาม จากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ ของโลกที่ยงั คงมีความไม่แน่นอน ซึ่งน่าจะส่งผลต่อราคา
วัตถุดิบ และปริ มาณความต้ องการของตลาด ทางฝ่ ายบริ หารจึงคาดว่าสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบในปี 2560
น่าจะยังคงมีความผันผวน แต่คงไม่รุนแรงเท่ากับในปี 2558
คุณทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สินค้ าของบริ ษัท มีทงแบบที
ั้
่ผลิตและจัดจาหน่าย
เอง และมีการซื ้อมาเพื่อจาหน่ายใช่หรื อไม่ คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าและจัดจาหน่ายเองทังหมด
้
แต่มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จดั
จาหน่ายภายในประเทศเป็ นหลัก
คุณวิไลวรรณ อาจาริ ยานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเป็ น 2 ประเด็น คือ 1) บริ ษัทมีการกาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล หรื อไม่อย่างไร และ 2) บริ ษัทมีการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ หรื อไม่อย่างไร คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมว่า บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายจ่ายปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ และสาหรับการ
บริ หารความเสีย่ งทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดิบนัน้ บริ ษัทมีการจัดการโดยการควบคุม ปริ มาณสินค้ า
คงเหลือให้ มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ พร้ อมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด
คุณ ประสงค์ นิ ธิ น วกร ผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ย สอบถามถึ ง สัด ส่ว นในการขายสิน ค้ า ในประเทศ และ
ต่างประเทศของบริ ษัท คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น ชี แ้ จงต่อที่
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ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมุ่งเน้ นการขยายตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก แต่ยงั คงรักษาตลาดในต่างประเทศ
โดยปั จจุบนั มีการส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 ของยอดขายทังหมดของบริ
้
ษัท
คุณนิวฒ
ั น์ ประกอบกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงกลยุทธ์ หลักที่บริ ษัทจะใช้ ในการแข่งขัน ในปี
2560 คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริ ษัทมุ่ง
ขยายตลาดไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ในลักษณะงานระบบมากยิ่งขึ ้น โดยมุ่งเน้ นไปยังผลิตภัณฑ์ท่อร้ อยสายไฟ
(Conduit) รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานระบบทังระบบ
้
ไม่เพียงมุง่ เน้ นไปที่ผลิตภัณฑ์ทอ่ เพียงอย่างเดียว
ประกอบกับงานโครงการของทางภาครัฐต่างๆ ที่เริ่ มมีการขยายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
คุณค าสาย บัวทอง ผู้รับ มอบฉันทะ สอบถามถึงความสามารถในการกระจายสิน ค้ า ของบริ ษั ท
เนื่องจากเห็นว่ามีปริ มาณสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริ ษัทมีนโยบายการจัดเก็บสินค้ าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,500
ล้ านบาท และมีการปรับลดลงในปี 2558 อยูท่ ี่ 800 ล้ านบาท จากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ ณ ขณะนัน้ และมี
การปรั บตัวเพิ่มสูงขึ ้นเล็กน้ อยในปี 2559 เนื่องจากสภาวะราคาวัตถุดิบในปี ที่ผ่านมามีการผันผวนลดลง
สาหรับในปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายเก็บสินค้ าคงเหลืออยูท่ ี่ประมาณ 2-3 เดือน แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ ายบริ หาร
จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ ชิด เพื่อพิจารณาปริ มาณในการจัดเก็บให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
คุณสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริ ษัทมีการวางแผนการทากาไร และการ
บริ หารจัดการในการบริ หารความเสี่ยง อย่างไร รวมไปถึงมีการวางแผนปริ มาณการจัดเก็ บสินค้ าคงเหลือ
สาหรับงานภาครัฐอย่างไร คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี แ้ จงต่อที่
ประชุมว่า บริ ษัทมีการทาจัดทางบประมาณล่วงหน้ าและวางแผนกลยุทธ์ สาหรับการลงทุนในอนาคตเป็ นระยะ
ส่วนการจัดเก็บสินค้ าคงเหลือให้ เพียงพอต่องานโครงการภาครัฐนัน้ ทางฝ่ ายบริ หารจะพิจารณาจากจังหวะใน
การซื ้อขายวัตถุดิบตามแต่สถานการณ์ ราคาวัตถุดิบ ณ ขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบส่วนใหญ่มี
ช่วงระยะเวลาส่งสินค้ าไม่มากนัก จึงทาให้ สามารถสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ เพื่อนามาผลิตสินค้ า และส่งมอบ ได้ ทนั ต่อ
ความต้ องการของลูกค้ าได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตรา 0.99 บาทต่อหุ้น ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวนเสียง
514,639,705
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการผู้ท่ อี อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในวาระที่ 5 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ า ร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 157 ราย นับ รวมจ านวนหุ้นได้ 514,640,792 หุ้น จากจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.98%
หน้ า 6 จาก 14

คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 13 ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกในปี แรก และ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ก็ได้ โดยในปี นี ้ กรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง มีทงหมด
ั้
4 ท่าน คือ
1. ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ
3. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์
2. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น
ส่วนน้ อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตังแต่
้ วนั ที่ 14
พฤศจิ กายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่า นใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการเข้ ามายังบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน จึงขอ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ นางอุดมวรา เดชส่งจรัส นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์
และ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยได้ แนบประวัติกรรมการทัง้
4 ท่าน ในเอกสารเชิญประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้ าแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ดังนี ้
1) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตัง้ ดร.วิชาญ อร่ามวารี กลุ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียง
514,640,792
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

2) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ นางอุดมวรา เดชส่งจรั ส กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียง
514,640,792
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

หน้ า 7 จาก 14

3) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวอิศรา ดิสรเตติวฒ
ั น์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียง
514,640,792
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมัติการแต่งตัง้ นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จานวนเสียง
509,530,892
1,709,900
3,400,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.01
0.33
0.66

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
ในวาระที่ 6 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ า ร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 159 ราย นับ รวมจ านวนหุ้นได้ 514,640,794 หุ้น จากจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.98%
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่
- ค่าเบี ้ยประชุม ค่าบาเหน็จ (คณะกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัท จะได้รบั เพียงค่าบาเหน็จเท่านัน้ )
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่ า บ าเหน็ จ กรรมการอิ ส ระ ที่ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง ตามนโยบายการก ากั บ ดู แ ล
กิจการของบริ ษัท
ซึ่งบริ ษัทได้ นาส่งข้ อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้ กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับแสดง
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผา่ นมาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 หน้ าที่ 24
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จารณาอัต ราค่า ตอบแทนเทีย บเคี ยงกับ ค่า ตอบแทนของบริ ษั ท
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี
2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
หน้ า 8 จาก 14

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 ในวงเงิน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

จานวนเสียง
514,640,792
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560
ในวาระที่ 7 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ า ร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 161 ราย นับ รวมจ านวนหุ้นได้ 514,640,796 หุ้น จากจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.98%
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทังมี
้ ความเป็ นอิสระ
และเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นางสาววธูขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
2. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และใน
กรณี ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ตามรายนามข้ า งต้ น ไม่สามารถปฏิบัติห น้ าที่ ได้ ให้ บ ริ ษัท สานักงาน อีวาย จ ากัด เป็ น
ผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้
และขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 ซึ่งมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2558 – 2560 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท
ค่าบริ การอื่น
รวม

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

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

2560
1,140,000
540,000
1,680,000

ทังนี
้ ้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาไตรมาส และประจาปี ปกติ ให้ คณะกรรมการ เป็ น
ผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษ เป็ นกรณีไป
หน้ า 9 จาก 14

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติดงั นี ้
1) มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ประจาปี 2560
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียง
514,640,796
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2560 จานวน 1,680,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จานวนเสียง
514,560,796
80,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.98
0.02
0

พิจารณาอนุมัติการลดจานวนกรรมการ
ในวาระที่ 8 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ า ร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 163 ราย นับ รวมจ านวนหุ้นได้ 514,640,798 หุ้น จากจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จานวน 660,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.98%
คุณรักชนก ประสพนิล ผู้รายงานการประชุม แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากคุณสุนิสา ขวัญบุญบาเพ็ญ
มีความประสงค์ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ ซึง่ การลาออก
มีผลวันที่ 21 เมษายน 2560 ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 10 ท่าน
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ และไม่เป็ นการขัดต่อข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อที่ 11 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน จึงเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมปรับลดจานวนกรรมการบริ ษัทลง จากเดิม 11 ท่าน เป็ น 10 ท่าน
คุณวินยั โรจนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปั จจุบนั คุณสุนิสายังดารงตาแหน่งผู้บริ หารของ
บริ ษัทหรื อไม่ คุณวิริยา อัมพรนภากุล ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบัน คุณสุนิสาได้ เกษี ยณอายุจากการเป็ น
ผู้บริ หารของบริ ษัทแล้ ว แต่ยงั ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ผู้รายงานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการลดจานวนกรรมการบริ ษัทลง จากเดิม 11 ท่าน
เป็ น 10 ท่าน ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9

จานวนเสียง
514,640,798
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

คาถามจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่าในปี 2561 จะมีการนากาไรสะสมมาจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรั บการพิจารณา
จ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการจะพิจารณาตามสถานการณ์การลงทุนในแต่ละปี ของบริ ษัท
------------------------------------------------------------------------------------2) คุณทองทศ แพงลาด ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์จากโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐ
หรื อไม่
คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับโครงการรถไฟรางคู่ของภาครัฐ
แบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) เหล็กสาหรับก่อสร้ างรางรถไฟ ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศ
เนื่องจากต้ องใช้ เหล็กคุณภาพพิเศษ และ 2) ส่วนของสถานี และจุดพักรถไฟ ซึ่งทางฝ่ ายบริ หารคาดว่า บริ ษัทจะได้ รับ
ประโยชน์จากงานก่อสร้ างในส่วนที่ 2 เช่น ท่อโครงสร้ างสาหรับสถานี และ ท่อร้ อยสายไฟ เป็ นต้ น
------------------------------------------------------------------------------------3) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่ อ) สอบถามถึงรายละเอียดรายการที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
(รายงานประจาปี 2560 หน้ า 95) รายการขาดทุนทางภาษี ที่ถกู ใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชี
คุณพฤทธิ์ ลี ้วิ ไลกุลรั ตน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการบัญชี ก ารเงิ น ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า รายการขาดทุนทางภาษี ในปี 2558
สามารถยกไปใช้ ประโยชน์ทางภาษี ในปี ถัดไปได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ในปี 2558 บริ ษัทไม่ได้ ใช้ ประโยชน์จากการขาดทุน
ทางภาษี ดงั กล่าว และนากลับมาใช้ ประโยชน์ในปี 2559 (สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี : Deferred Tax)
------------------------------------------------------------------------------------4) คุณประสงค์ นิธินวกร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สาหรับการส่งออกสินค้ าของบริ ษัทมีลกู ค้ าประจาหรื อไม่ และหากไม่มี
จะส่งผลอย่างไรกับบริ ษัท
คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีลกู ค้ าราย
ประจ าในการส่ง ออกสินค้ า ไปยัง ต่างประเทศ แต่ปัจจัยที่ส่ง ผลกระทบต่อปริ มาณการส่ง ออกสินค้ า ส่ว นใหญ่ มากจาก
1) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และ 2) มาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาด (AD : Anti-dumping)
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คุณประสงค์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ราคาเหล็กในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร คุณธิติมา กรรมการ
และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ในปั จจุบนั ราคาเหล็กมีความผันผวนไม่มากนัก เมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ ในปี 2558 ซึ่งราคามีการปรับตัว ลดลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งทางฝ่ ายบริ หารคาดว่า สาหรับสถานการณ์
ปั จจุบนั บริ ษัทยังสามารถปรับตัวและรับมือได้ โดยขณะนี ้ราคาได้ ปรับตัวลงประมาณร้ อยละ 10
------------------------------------------------------------------------------------5) คุณยงยศ จริ ยวิทยาวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแนวโน้ มของผลประกอบการในไตรมาส 1/2560
คุณธิ ติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงไตรมาส 1/2560
ราคาเหล็กมีการผันผวนน้ อยลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4/2559 ซึ่ง ณ ปั จจุบนั ราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลง แต่ยงั อยู่ใน
กรอบที่บริ ษัทสามารถรับมือได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้ าเหล็กเป็ นสินค้ า Commodity ราคาค่อนข้ างมีความผันผวน
ซึง่ บริ ษัทจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด
คุณยงยศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า สาหรั บ ในสถาการณ์ ความผันผวนของราคาเหล็ก บริ ษัทจะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากในช่วงทิศทางใด คุณธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยแยกเป็ น 2
ประเด็น คือ 1) สถานการณ์ราคาเหล็กในทิศทางปรับขึ ้น จะส่งผลให้ ปริ มาณยอดขายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น เนื่องจากส่วนใหญ่
ลูกค้ าจะมีความต้ องการในการเก็บสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น ในขณะที่ 2) สถานการณ์ราคาเหล็กในทิศทางปรับลง ทางฝ่ ายบริ หาร
จะต้ องมีการติดตามสถานการณ์ราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิด เพื่อบริ หารปริ มาณสินค้ าคงเหลือได้ อย่างเหมาะสม แต่สาหรับใน
ส่วนของบริ ษัท บริ ษัทมุ่งหวังที่จะเป็ นเป็ นผู้พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ จึงมองว่าในช่วงสถานการณ์ ที่ราคา
เหล็กมีการผันผวนไม่มากจนเกินไป จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กในระยะยาว เนื่องจากทาให้ บริ ษัทสามารถพัฒนา
นวัตกรรมออกสูต่ ลาดได้
------------------------------------------------------------------------------------6) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามถึงรายละเอียดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ปรากฎในงบการเงิน
คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเป็ นรายการปกติที่เกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยง
จากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้ เครื่ องมีทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (FX Forward) เป็ นต้ น
------------------------------------------------------------------------------------7) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่า การผันผวนของราคาเหล็กในระดับใด ที่บริ ษัทสามารถควบคุมได้
คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนิน ธุร กิ จ ที่สาคัญมาจาก ระยะเวลาในการเปลี่ย นแปลงของราคาเหล็ก มากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
เนื่องจากในการรับมือกับสถานการณ์ราคาที่มีความผันผวนนัน้ ส่วนสาคัญน่าจะมาจากความรวดเร็ วในการปรับตัวตาม
สถานการณ์ได้ อย่างทันถ่วงที
ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบของบริ ษัท จะดาเนินการในช่วงทิศทางราคาปรับลดลง ใช่หรื อไม่
คุณธิติมา กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก สินค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสินค้ า
ที่ผลิตเพื่อรอจาหน่าย จึงจาเป็ นต้ องมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตอย่างสม่าเสมอ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์
ราคาวัตถุดิบ
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8) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ ) สอบถามว่าปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้นาในธุรกิจท่อเหล็ก หรื อไม่อย่างไร และบริ ษัทมี
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างไร
คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อ
เหล็กอันดับหนึง่ ในประเทศไทย และยังมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยในปั จจุบนั บริ ษัทได้
เริ่ มจาหน่ายสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับงานระบบ และท่อร้ อยสายไฟเพิ่มเติม
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างสูง บริ ษัทเองจึงต้ องปรับกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ เพื่อรองรับสภาวะ
ตลาดที่เปลีย่ นแปลง โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีกลยุทธ์ ที่จะพัฒนาจากผู้ผลิตสินค้ า มาเป็ นผู้ให้ บริ การมากยิ่งขึ ้น ในลักษณะการ
บริ การที่ครบวงจร (One Stop Service) ซึง่ จะทาการขยายตลาดผ่านบริ ษัทย่อย (บริ ษัท ทาโมเสะ เทรดดิ ้ง จากัด) โดยจัดหา
ผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของบริ ษัท มาจาหน่ายเพิ่มมากขึ ้น เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน หลากหลาย ทังนี
้ ้ ในสภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั ทางฝ่ ายบริ หารมองว่า ปั จจัยหนึ่งที่จะส่งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขัน น่าจะมาจากความสามารถในการกระจายสินค้ า ซึง่ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีเครื อข่ายในการกระจาย
สินค้ าทีก่ ว้ างขวาง ผ่านคูค่ ้ าที่หลากหลาย สามารถสร้ างความยัง่ ยืนในระบบการกระจายสินค้ าของบริ ษัทได้ ในอนาคต
------------------------------------------------------------------------------------9) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ ) สอบถามว่า สาหรับเหล็กที่ใช้ ก่อสร้ างรางรถไฟในโครงการลงทุนรถไฟรางคู่ของ
ภาครัฐ บริ ษัทสามารถนาเข้ าสินค้ าดังกล่าวมาเพื่อจาหน่ายได้ หรื อไม่
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิชย์ ประธานกรรมการ แล ะประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปั จจุบนั
จีนมีศกั ยภาพในการผลิตเหล็กรางรถไฟสูง ที่สดุ และทางฝ่ ายบริ หารจึงมองว่า จีนน่าจะมีความต้ องการที่จะผูกขาดตลาด
สาหรับสินค้ าชนิดนี ้
------------------------------------------------------------------------------------10) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่าโครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้ าจากทางภาครัฐ จะส่งผลทาให้ ปริ มาณยอดขาย
ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น หรื อไม่ และคาดว่าใช้ ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ ายบริ หารมองว่า
การจาหน่ายสินค้ าเข้ าไปยังโครงการต่างๆ ขอทางภาครัฐนัน้ ไม่น่าจะส่งผลต่อปริ มาณยอดขายของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจาก ลักษณะการกระจายสินค้ าของบริ ษัท มุ่งเน้ นการกระจายสินค้ าผ่านทางลูกค้ าที่มีลกั ษณะเป็ นตัวแทนจาหน่าย
และผู้รับเหมารายต่างๆ มากกว่าการจาหน่ายเข้ าโครงการเองโดยตรง แต่ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญในการ
จาหน่ายสินค้ าเข้ าไปยังโครงการต่างๆ ด้ วยทางฝ่ ายบริ หารมองว่า จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัท
------------------------------------------------------------------------------------11) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่า ในปี 2560 บริ ษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มเติมหรื อไม่
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรับปี 2560
บริ ษัทมุ่งเน้ นการขยายตลาดไปยังกลุ่มสินค้ าประเภทท่อร้ อยสายไฟ (Conduit) เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท
สามารถผลิตได้ โดยแต่เดิมจะเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซือ้ ของลูกค้ าเป็ นหลัก ในปี นีท้ างฝ่ ายบริ หา รจึงตังเป
้ ้ าที่จะขยาย
การผลิตเพื่อจัดจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทเอง
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12) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชื่อ) สอบถามว่า สินค้ าของบริ ษัทสามารถนาไปใช้ งานในโครงการนาสายไฟฟ้ าลงใต้ ดิน
ของทางภาครัฐได้ หรื อไม่
คุณสมชัย เลขะพจน์ พานิชย์ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า น่าจะมีการนา
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเข้ าไปในโครงการไม่มากนัก เนื่องจากในการนาสายไฟฟ้ าลงใต้ ดนิ ผลิตภัณฑ์หลักๆ จะเป็ นท่อพลาสติก
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติมแล้ ว นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ

ลงชื่อ

___________________________
(นางสาววิริยา อัมพรนภากุล)

___________________________
(นายสมชัย เลขะพจน์พานิช)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริ ษัท /
ผู้จดบันทึกการประชุม
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