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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงาน บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

เริ่มการประชุม 

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ทีเ่ข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. คุณพิบูลศักดิ์     อรรถบวรพิศาล   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. เรือตรีหญิงสุรี     บูรณธนิต   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. คุณไทศิกา         ไพรสงบ        กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

4. คุณชูศักดิ์         ยงวงศ์ไพบูลย์        กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 

5. คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์       กรรมการ และ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

6. คุณพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง  

7. คุณเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ กรรมการ  

8. คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ 

9. คุณสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ และ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  

10. คุณณรินทร์ ภู่ยางโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 

1. คุณวีระชัย  สุธีรชัย     ประธานกรรมการบริษัท (ลาป่วย) 

ผู้สอบบัญชีของบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

1.   นางสาวรุ้งตวัน   บุญศักดิ์เฉลิม      ผู้ตรวจสอบบัญชี  

                                                     บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด  

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

1.    นายพสิษฐ์       ชัยชนะศิริวิทยา ส านักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จ ากัด 



2 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะน ากรรมการ  

บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่เข้าร่วมการประชุมดังรายงานข้างต้น โดยมีกรรมการลาการประชุม 1 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมการประชุม

จ านวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92 โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 6 ราย ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น  

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้พิธีกรและเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับ 

การด าเนินการประชุม วิธีออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ต่อที่ประชุม  

โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะบริษัท  

จึงมีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามมาตรการส าหรับ

การจัดประชุมตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ถ่ายทอดสดการประชุม (Live-Steaming) 

 ณ อาคารส านักงานใหญ่ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ  

และการประชุมเป็นการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุมและจะชี้แจง 

ต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดแต่ละวาระ ส าหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  

ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ  

ท าได้ 2 วิธีคือ 1. พิมพ์ข้อความผ่านทางช่องแชทของระบบ หรือ 2. ส่งค าถามด้วยเสียง โดยกดปุ่มบันทึกเสียง 

และกดส่ง และจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านค าถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง 

ในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกค าถามตามความ

เหมาะสม หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถามหรือความคิดเห็น  

ในวาระอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นช่วงท้ายของการประชุม และบริษัทจะรวบรวมและตอบค าถามท้ายรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน  

วิธีการลงคะแนนบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ (E-voting) ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 

 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใด  

ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)  

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด”  

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียง

ลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียง

ลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 
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 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของ 

ผู้ถือหุ้นท่านนั้นด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง บริษัทได้ท าการลงคะแนนเสียงของท่านลงมติ

ตามวาระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อย ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่หุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่หุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียงเท่านั้น  

โดยจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด 

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ  

และทุกวาระของการประชุมหากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะท าการปิดระบบ  

การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนน

เสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้น

ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

โดยการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นน าเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ  

ก าหนดใช้สิทธิจนถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน กรรมการที่ถึงคราวต้องออกตาม

วาระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา 

นอกจากนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมบริษัทได้ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามให้กับบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดส่งค าถามเข้ามาอีกเช่นเดียวกัน  
 

เริ่มการประชุม 14.08   น.  

รายงานจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยเลขานุการฯ ได้รายงานจ านวนผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 348,525,206 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 72.5948 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือ

หุ้นเพ่ิมเติม 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 42 ราย จ านวนหุ้นทังสิ้น 348 ,835,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.6595 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือ
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หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็น

องค์ประชุม  

 

ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ซ่ึงได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้

ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 348,535,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา  และรายงาน

ประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

 ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณณรินทร์ ภู่ยางโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุม

รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code / Website 

ของบริษัท ทีไ่ด้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการดังนี้ 

 รายได้ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 
4,977.89 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 8.42 เกิดจากการลดลงของรายได้
จากการขายเหล็ก Billet ลดลง 269.50 ล้านบาท เหล็กตัวซี ลดลง 310.40  ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา  

 ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 4,550.47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
12.05 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 7.39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ใช้ในการผลิตสินค้าลดลง เป็นผลจากการบริหาร
จัดการในเรื่องของการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีการสั่งซื้อในจังหวะราคาที่ค่อนข้างต่ าและในเรื่องของการ
บริหารจัดการขายได้ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีโกดังส าหรับเก็บสินค้าซึ่ งสร้างเสร็จซึ่งสร้างเสร็จในปี 
2562 โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อคสินค้าเพ่ือทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า จากเหตุผลข้างต้นส่งผล
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ให้บริษัทมีต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้จากการขาย จึงท าให้อัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.82 

 สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อย มี สินทรัพย์รวม 3,739.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.05 เนื่องจาก 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น จ านวน 87.12 ล้านบาท จากกิจกรรมการลงทุนและการ
จัดหาเงิน 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เพ่ิมขึ้น 350.44 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพ่ิมขึ้น 322.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขาย Slab ให้บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด  
ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 63.42 ล้านบาท เนื่องจากเนื่องจากในปี 2563 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จ านวน 152.70 ล้านบาท  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพ่ิมข้ึน จ านวน 127.24 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับใหม่ TFRS 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 

 หนี้สิน บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,545.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ปีก่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.34  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 106.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด
จากเจ้าหนี้ Trust Receipt เพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,194.66 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.60 
 

ส่วนของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 

 บริษัทมีรายได้รวม 4,745.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.03   

 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 4,359.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 13.27 ซึ่งลดลงใน
สัดส่วนที่มากกว่ายอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ลดลงตามที่ได้
รายงานให้ทราบแล้วข้างต้น  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 127.55 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.54  มีก าไรสุทธิในปี 2563  
188.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.21  

 สินทรัพย์ 3,720.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 12.13 เนื่องจากมีการลงทุน ในระบบ SAP  
มูลค่า 20 ล้านบาท   ระบบ  Solar Rooftop  มูลค่า 29 ล้านบาท 

 หนี้สิ้น 1,519.69  ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.37 จากการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นและ 
มีส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิม 2,200.48 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9.38 

 



6 

 

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.49  1.36 1.18 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.78 0.59 0.66 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.88 5.34 6.40 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 61.24 67.39 56.23 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 10.51 10.93 14.23 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 34.25 32.92 25.29 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 54.26 50.95 13.40 

ระยะเวลาช าระหนี้ 6.63 7.07 26.87 

อัตราก าไรขั้นต้น 7.82 3.95 1.29 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 3.78 2.79 (1.57) 

อัตราก าไรสุทธิ 2.73 2.47 (1.36) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 6.39 6.98 (4.64) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.81 3.57 (2.17) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 22.23 22.56 1.17 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.39 1.44 1.59 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.70 0.65 1.30 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 50.52 0.00 0.00 

 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ  

 โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ค าถาม  (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) ส่งค าถาม ปี 2563 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 

เป็นจ านวนเงิน 63 ล้านบาท เป็นผลส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เป็นจ านวน

เงินเท่าไหร่ครับ และสาเหตุที่ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ขาดทุนเพราะสาเหตุใด  
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ค าตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) แจ้งต่อที่ประชุม โดยบริษัทมีผลก าไรส าหรับปี 2563 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) จ านวนเงิน 188.76 ล้านบาท ได้รับผลจากการขาดทุน กับบริษัท 

 ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด จ านวน 63 ล้านบาท จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต สาเหตุเกิดขึ้น 

จากการแพร่ระบาดโควิด-19 การซื้อวัตถุดิบไม่ทันเวลาและผลกระทบราคาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลให้ 

ซื้อวัตถุดิบไม่ทันประเทศจีน โดยในปี 2564 ทาง บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ได้รับการจัดการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว ในปัจจุบันยังคงผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563  

 ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวณรินทร์ ภู่ยางโทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้เสนอ

รายงานให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏ ในงบการเงินประจ าปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

แล้วก่อนการประชุม   

 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เปรียบเทียบ 63-62 

สินทรัพย์รวม 3,739,992,006 3,398,598,807 10.05 

หนี้สินรวม 1,545,327,440 1,339,763,687 15.34 

รายได้รวม 4,977,892,471 5,435,746,080 (8.42) 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 135,051,167 145,763,344 (7.93) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.28 0.30 (6.67) 

 

 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

งบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วยจ านวน 348,525,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
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 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ส าหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ค าถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม จากนโบบายล่าสุดของประเทศจีนที่จะลดปริมาณ 

การผลิตเหล็ก และการยกเลิกการให้คืนภาษี (Rebate Tax) อาจจะเก็บภาษีส่งออกเหล็ก  

มีผลกระทบต่อการน าเข้าเหล็กจากประเทศจีนกับบริษัทหรือไม่ บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแหล่ง 

การจัดหาวัตถุดิบ หรือต้องเพ่ิมสัดส่วนการจัดซื้อเหล็กในประเทศสูงขึ้นหรือไม่ 

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ คาดการณ์ว่าจะส่งผล

ทางบวกต่อบริษัทและอุตสาหกรรมเหล็กท่ัวโลก จากการที่ประเทศจีนมีก าลังซื้อในประเทศและการ

ควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน กับโรงงานที่ไม่มี

ประสิทธิภาพถูกควบคุมลดผลผลิต  และประเทศจีนประกาศยกเลิกการให้คืนภาษี (Rebate Tax)

ส าหรับสินค้าเหล็กที่ส่งออกแล้ว ซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และการจัดการ

ควบคุมผลผลิตเหล็กจากจีนที่คุณภาพไม่ดี ราคาถูก จะไม่สามารถส่งออกได้ และราคาเหล็กจะมี

เสถียรภาพมากขึ้น  

ค าถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม บริษัทแจ้งข่าวลงทุนซื้อหุ้น บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 

จ ากัด จาก 35% เป็น 40% ธุรกรรมนี้ส าเร็จในเดือนมิถุนายนนี้แล้วหรือไม่ การแข่งขันในธุรกิจ

สินค้า เหล็กม้วนด าหน้าแคบเป็นอย่างไร แนวโน้มผลด าเนินงานของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

ในปี 2564 เป็นอย่างไร จะพลิก Turnaround จากปีก่อนได้อย่างไร 

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การซื้อหุ้นกับ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เป็น

ราคาที่ดีมากเนื่องจากซื้อหุ้นกับ กรรมการของบริษัท ซึ่งแนวโน้มของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 

จ ากัด มีการวางแผนที่ดีและมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในผลประกอบการ

ในไตรมาส 1/2564 ซึ่งผู้ผลิตเหล็กหน้าแคบในประเทศไทยมีจ านวนน้อย ซึ่งการจ าหน่ายสินค้า

ให้กับหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กท่อ 2 บริษัทฯ สามารถรองรับผลผลิตจากบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 

จ ากัด ได้ถึง 70% ของผลผลิต และอีก 30% ขายให้กับลูกค้ารายอื่น 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงาน มกราคม ถึง ธันวาคม 

2563   

 ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอ

รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายปันผลประจ าปี เป็น การจ่ายปันผล

ระหว่างการจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  

เป็นจ านวนเงินรวม 135.82 ล้านบาท การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมจ านวนเงินจ่ายเงินปันผล  

67.2 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในทะเบียน ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับ 

เงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ส ารองเงินบางส่วนเพ่ือใช้ส าหรับการลงทุนโดย จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในวาระอ่ืนๆ 

ของการประชุม 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทฯมีผลประกอบการ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2563 

 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 135.82 58.74 (72.45) 

อัตรา (บาทต่อหุ้น) 0.14 N/A N/A 
 

 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท:   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอ่ืน 

ส าหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายปันผลให้แก่บริษัทในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลักหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการ

อ่ืน 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยการจ่ายเงินปันผลระหว่างการส าหรับผล

การด าเนินงานตั้งแต ่1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563   

 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ค าถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ปีนี้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดี จะสามารถพิจารณา

จ่ายปันผลระหว่างกาล จากผลด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 ได้หรือไม ่

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติ โดยจากกระแสเงินสดที่ดี เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
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วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุม จึงมอบหมายให้คุณไทศิกา ไพรสงบ 

กรรมการตรวจสอบ ท าหน้าเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

 ทั้งนีไ้ด้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครั้งกรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่

รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

    1) นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(จ านวนหุ้นที่ถือครองทั้งสิ้น 76,700,000 หุ้น) 

  2) นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  3) เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการดังนี้ 

5.1 นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  

 เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 

เห็นด้วยจ านวน 348,525,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

5.2 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล  

 เข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เห็นด้วยจ านวน 348,525,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

5.3 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต  

 เข้าด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เห็นด้วยจ านวน 348,525,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2564 

 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ  

, คณะกรรมการตรวจสอบต้องท าหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จ าเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทาง

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  

เป็นอัตราเดิมเม่ือเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท  

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท  

ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรื่อง      เป็นรายครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 

     จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  มติ  ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานได้เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 348,525,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2564 

 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของ

คณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ 

1) คุณสุจิตรา  มะเสนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8645 
2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9219 
3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10882 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากสาเหตุของผู้สอบบัญชี
รายเดิม บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด แจ้งขอสิ้นสุดการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทและ
บริษัทย่อยจากสาเหตุของอัตราก าลังพลไม่เพียงพอต่อการให้บริการตรวจสอบบัญชี จึงพิจารณาแล้วเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มี
กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีผลงาน
การตรวจสอบมีคุณภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี  ในนามส านักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี 
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ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท  
 มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 348,835,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง 6 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

  ประธานแจ้งว่า วาระนี้ก าหนดเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้

ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  

  ประธาน เปิดโอกาสให้คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยคาดการณ์สถาการณ์เหล็กในปัจจุบันอาจเป็นช่วงที่

อยู่ระหว่างเข้าสู่เสถียรภาพทางการค้า โดยในปีก่อนสถาบันการเงินมีความกังวลต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และมี

สัญญาณที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังของปีก่อน โดยเฉพาะสถานการณ์ของผู้ผลิตในประเทศจีน โรงงานในประเทศเกือบ 

60% เป็นของรัฐบาล รัฐบาลสามารถควบคุมการบริหารจัดการได้ โดยอุตสาหกรรมเหล็กถูกควบคุมการปล่อย

มลพิษ (Pollution) และการทุ่มตลาด (Dump) ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกมีความเสถียรภาพด้านราคา  

  บริษัทวางแผนการบริหารจัดการภายในโดยการบริหารทรัพยากรบุคคล และปรับระบบการจัดการ

สารสนเทศด้วยการใช้โปรแกรมทางธุรกิจประเภท SAP ERP (Enterprise Resource Planning) และปรับปรุง

เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจาก 

ผลิตภัณฑ์เหล็กท่อ จึงได้วางแผนการจัดท าโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี  “โครงการ” จากการที่

บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทต้นน้ า ที่มีก าลังการผลิตที่เพียงพอ 

และเพ่ิมก าลังการผลิตเพ่ือการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ก าลังการผลิตอย่างเต็มก าลัง ส่งผลให้บริษัทได้รับ

ต้นทุนที่ถูกลง โดยบริษัทน าเหล็กม้วนด าหน้าแคบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ า เพ่ือน ามาผลิตเป็นเหล็กแผ่นม้วน

เคลือบสังกะสี (GI) โดยเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีมีความต้องการในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีในประเทศมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ 

จึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีการน าเข้าเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีเพ่ือผลิตเป็นเหล็กท่อ 

โดยประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ตันต่อเดือน โดยในการลงทุนโครงการนี้ บริษัทได้ส ารองเงินบางส่วน ซึ่งไม่
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ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยการจัดท าโครงการนี้ บริษัทใช้ผลผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีในสัดส่วน 50% 

และส่วนที่เหลือจ าหน่ายให้กับพันธมิตร และการต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้สามารถพัฒนาเป็นเหล็กโครงคร่าวด้วย 

โดยสถาบันการเงินให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการนี้  

 บริษัทคาดการณ์หากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น จะเป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์ กระจายความเสี่ยง และ

การที่บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นศูนย์บริการเหล็กที่จ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า การผลิต

เหล็กแรงดึงสูง (High Tensile) โรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนด าหน้าแคบ ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการ

แข่งขันทางธุรกิจในอนาคต  
 

  และประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม

และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ค าถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) การลงทุนผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี เรียกว่าเหล็ก Pre-

zinc หรือ GI ใช่หรือไม่ ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ก าลังการผลิตเท่าไหร่ โดยบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด 

(มหาชน) ต้องใส่เงินเพ่ิมทุนให้กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัดหรือไม่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตในประเทศ

แล้วหรือไม่ บริษัทจะมีตลาดรองรับหรือไม่ 

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบ

สังกะสี (GI) เป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) คือ  

การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ใช้เงินลงทุนยังไม่สามารถแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบได้ โดยการลงทุนอยู่

ในสัดส่วนที่บริษัทรับได้ตามหลักตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ถึงเกณฑ์การขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้น โดยผู้ผลิตในประเทศมีรายเดียวเป็นผู้ผลิตเหล็ก GI ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการท า

โครงการนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทร่วม บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

เป็นส่วนส าคัญ โดยสัดส่วนความต้องการในประเทศมีสัดส่วนเยอะกว่าผลผลิตที่มีในประเทศ โดย

ทางบริษัทใช้เหล็ก GI เองกว่า 40-50% จากผลผลิตของโครงการ 

ค าถาม (คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ผลประกอบการของไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา บริษัท

ท าก าไรได้สูงถึง 256 ล้านบาท แต่ในไตรมาส 2/2564 ราคาเหล็กผันผวน ราคาเหล็กที่จีนสิ้นเดือน

มิถุนายน ลดลงจากช่วงราคาพีคกว่า 10% แล้ว กระทบต่ออัตราก าไรขั้นต้น (GPM) ของบริษัท 

เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  ในไตรมาส 2/2564 ให้ลดลงกว่า ไตรมาส 1/2564 หรือไม่ 

ค าตอบ (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2564 ยังไม่สามารถ

แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบได้เนื่องจากเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ โดยจากการคาดการณ์โดยรวม

อุตสาหกรรมเหล็ก ในช่วงไตรมาส 3/2564 ราคาเหล็กจะสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น โดยการ

ควบคุมราคาวัตถุดิบผันผวนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ  
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 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมประธานในที่ประชุม นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวร

พิศาล จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.30 น. 

 

 

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานในที่ประชุม 

    (นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล) 

    

                                                                          

 ลงชื่อ เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 

           (นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ) 


