
1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชมุ 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SILK1 – SILK2 

สถานที่ ไบเทค บางนา เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เริ่มการประชุม 

นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท รับหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ย่อย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมมีรายนามดังนี้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1 คุณวีระชัย  สุธีรชัย ประธานกรรมการบริษัท 

2 คุณพิบูลศักดิ์         อรรถบวรพิศาล     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 คุณไทศิกา              ไพรสงบ                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4 คุณชูศักดิ์               ยงวงศ์ไพบูลย์        กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
5 คุณพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง  

6 คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์       
กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด /  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

7 คุณสุนทร           คำพิพจน ์               กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
8 คุณเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ กรรมการ 
9 คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ 
10 คุณคณินวัฒน ์ วิเชษนลินวงษ ์  ผู้จัดการแผนกบัญชี /  สมุห์บัญชี 

 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

1 เรือตรีหญิงสุรี         บูรณธนิต              กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท (เข้าร่วมประชุม) 

1 คุณสุจิตรา    มะเสนา ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
2 คุณณัฐพร ธัมกิจศิริโชค ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท (ลาประชุม) 

1 คุณพสิษฐ์          ชัยชนะศิริวิทยา สำนักงาน บริษัท บีซี บิซซิเนส แอนด์ ลอร์ จำกัด (ติดภารกิจ) 
         
ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณพิมพิมล ปัญญานะ รับหน้าท่ีเป็นพิธีกรในที่ประชุม รายงานสรุปจำนวนผู้ถือ

หุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 65 

ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,810,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36 ซึ่งในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 19 หุ้น 

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 66 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 337,810,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 480,096,277 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 ซึ่ง



2 

 

กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและให้พิธีกรของบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงทั้งนี้ผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้และในการลงมติในแต่ละวาระ  

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึก 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ 

 นอกจากนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความ

เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง 

หรือกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเสนอคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบคำถาม

ท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน  

 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังนั้นในการนับคะแนนในที่ ประชุมนี้ ขอให้ท่านผู้เข้า

ประชุม 2 ท่าน อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมนี้ ซึ่งมีผู้อาสา 2 ท่าน คือ คุณอภิชา ขจิตวิทยาการ 

และคุณยุภาลัย ศรีมาตรา เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผู้เข้าประชุมผู้เป็นสักขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานั่งที่บริเวณโต๊ะนับคะแนน  

 ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 ป ระธาน  ได้ เสน อ ให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณ าและรับ รอ งราย งาน การป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น  ป ระจำปี  2564  

ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแล้วก่อนการประชุม 

   มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2564 ตามทีเ่สนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจำนวน 337,810,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงานประจำปี 

  2564 ของคณะกรรมการ 

ประธาน ได้มอบหมายให้  คุณคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการ

ดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม

หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 
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คุณคณินวัฒน ์วิเชษนลินวงษช์ี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2564 เทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

• รายได้ : สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 7,802 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ งยอดขายส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นจากการขาย เหล็ก 
SLAB/BLOOM เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,687 ล้านบาท และมีการขายท่อเหล็กเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,041 ล้านบาท เนื่องจากในปี 
2564 บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุก มีการเพิ่มการขายในกลุ่มลูกค้า Modern Trade มากขึ้น ประกอบกับราคาเหล็กปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 2,084 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุน
เหล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจำหน่าย
สินทรัพย์และมีการบันทึกโบนัสเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 193 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกับของปี
ก่อน 142 ล้านบาท 

• กำไรสุทธิ : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธสิำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ601 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 302 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 477 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ฐานะการเงิน 

• สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 4,251 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 511 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่น เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการขายสินค้าให้กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เพิ่มขึ้น 

• สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 206 ล้านบาท เนื่องจากราคาของสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

• เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น 274 ล้านบาท 

• หนี้สิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,174 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 เท่ากับ 371 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 478 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 39 เนื่องจากบรษัิทฯ มสีภาพคล่องทางการเงิน จึงทำการชำระตั๋ว PN และ TR ได้ก่อนครบกำหนด 

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 83 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
จากการซื้อวัตถุดิบ 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,076 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 882 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 
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ส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปว่า อัตราส่วนทางการเงิน ของปี 2564 ดีกว่าปี 2563 และปี 2562 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ 

 มีผูถ้ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราส่วนสภาพคล่องกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วใช้สัดส่วนในการคิดยังไง 

คำตอบ  (คุณคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นการวัดความสามารถในการชำระหนี้

ระยะสั้นของบริษัท โดยใช้สูตร สินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน เป็นตัวบ่งบอกการคืนหนี้ระยะสั้น บริษัทสามารถ

ที่จะนำสินทรัพย์หมุนเวียนมาเปลี่ยนเป็นเงินและจ่ายคืนหนี้ระยะสั้นได้ เนื่องจากว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปี 2564 

ดีกว่า ปี 2563 สำหรับสภาพคล่องหมุนเร็วให้หักสินค้าออก  

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงินรวม 

2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  2.26 1.49 1.36 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.15 0.78 0.59 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 7.45 5.88 5.34 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (จำนวนวัน) 48 61 67 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 15.64 10.51 10.65 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (จำนวนวัน) 23 34 34 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 46.21 54.26 50.95 

ระยะเวลาชำระหนี้ (จำนวนวัน) 8 7 7 

อัตรากำไรขั้นต้น 14.37 7.82 3.95 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11.90 5.45 1.68 

อัตรากำไรสุทธ ิ 12.20 2.73 2.47 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  36.13 6.39 6.98 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 23.83 3.81 3.57 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 97.97 22.16 22.67 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.95 1.39 1.44 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.38 0.70 0.65 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบเดี่ยว) 25 35.90 0 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบรวม) 17.36 50.52 0 
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คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ , ผู้ถือหุ้น) สินทรัพย์ที่หักเอาตัวสินค้าออก สินทรัพย์ที่ว่าเมื่อคิดตามสัดส่วนต่อหนี้สินหมุนเวียน 

สินทรัพย์ที่ว่าคืออะไร 

คำตอบ  (คุณคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถ

เปลี่ยนเปน็เงนิสดได้เรว็ และอายุไม่เกิน 1ปี 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) วิธีการบริหารความผันผวนของราคาเหล็กกับ Stock อย่างไร 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ขึ้นอยู่กับการมองสถานการณ์และการวางแผนขององค์กรระหว่างฝ่ายขายกับ

ฝ่ายการตลาดเป็นรูปแบบ Daily Operation เพราะอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ราคาเหล็กโลกโดยเฉพาะในปัจจุบันไม่ใช่สินค้า

เหล็กอย่างเดียว สินค้าหลายอย่างมีความผันผวนอย่างมาก เพราะฉะนั้นการบริหารงานเป็นเรื่องของทักษะและการเอาใจใส่ซึ่ง

ค่อนข้างที่จะยากลำบากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ นอกเหนือจากการระบาดของโรค Covid-19 ที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 ปี และยัง

มีเรื่องของสงครามยูเครนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะในระยะเวลาแค่ 2 -3 เดือนที่ทำให้ราคาเหล็ก

ก้าวกระโดดไปถึง 30% ซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะว่าต้นปีทางบริษัทคิดว่าเหล็กน่าจะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาพที่มีความมั่นคงมากขึ้น 

ทุกบริษัทมีการระบายสินค้าคงคลังออก ในช่วงเดือนมีนาคมเกิดสงครามยูเครนขึ้น ทุกบริษัทได้รับผลกระทบรวมถึงทางบริษัท

มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบเร่ืองการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้าและเกิดการเรียกร้องขึ้นราคา เนื่องจากค่าเรือ

และค่าอ่ืนๆเพิ่มขึ้น 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือกับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ไม่ค่อยสอดคล้องกัน

ตามตาราง คืออัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปี 2564 คือ 15.64 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 คือ 10.51 แต่ในขณะที่ระยะเวลา

ขายสินค้าเฉลี่ยจำนวนวันนั้นน้อยกว่า คือ 23 วัน เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 34 วัน 

คำตอบ  (คุณคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์, ผู้จัดการแผนกบัญชี) ในส่วนของอัตราหมุนเวียนของสินค้าที่จะแปลงมาเป็นระยะเวลาขาย

สินค้าเฉลี่ย สูตรคือ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เพราะฉะนั้นในเมื่อสินค้าหมุนได้เร็วขึ้นก็แปลว่าบริษัทมี

ความสามารถจำหน่ายสินค้าโดยใช้ระยะเวลาน้อยลง  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี  2564  

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธาน ได้มอบหมายให้คุณคณินวัฒน์ วิเชษนลินวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้เสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบและ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม

หนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม 

 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 %เปรียบเทียบ 64-63 

สินทรัพย์รวม 4,250,530,618 3,739,992,006 13.65 

หนี้สิ้นรวม 1,174,342,732 1,545,327,440 (24.01) 
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รายได้รวม 7,802,026,778 4,977,892,471 56.73 

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 940,345,528 133,051,167 606.75 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.96 0.28 606.75 

 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัยงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี

รายละเอียด  

 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

คำถาม  (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) เรื่องการลงทุนในเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีที่เห็นในข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เห็น

บอกว่าแบ่งเป็นเงินลงทุนคือ 1,000 ล้าน แล้วลงทุนในเฟสแรกคือ 750 ล้านบาท ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการลงทุนเป็น 

AMC คือลงทุนเอง หรือว่าลงทุนผ่านบจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) AMC ลงทุนเองทั้งหมด 750 ล้านบาท 

คำถาม   (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) แล้วที่เราลงทุนจะใช้เหล็กจากบจก. ไพร์ม สตีล มิลล์เข้ามาได้ทั้งหมด หรือว่า 

 ต้องนำเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศ 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เรานำเหล็กมาจากบจก.ไพร์ม สตีล มิลลิ์ เพราะว่าบจก. ไพร์ม สตีล มิลล์เป็น

บริษัทร่วมทุนของเรา ซึ่งในกลุ่มเราถือหุ้นร่วม 50% แล้วก็มีกำลังผลิตในส่วนเกิน  

คำถาม  (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) ในปี 2564 ขายเหล็กไปทั้งหมดประมาณกี่ตัน และตั้งเป้าหมายยอดขายในปีนี้อีกกี่ตัน 

เพิม่หรือลดกี่เปอร์เซ็นต์ สำหรับไตรมาส 1 ทำได้ประมาณกี่ตัน 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปี 2564 บริษัทขายไปประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจาก

วัตถุดิบที่บริษัทขายให้บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้ลูกค้า สำหรับปี 2565 เกิดเรื่องไม่สามารถ

คาดเดาได้ คือ สงครามยูเครน ผมคิดว่าโดยภาพรวม เนื่องจากสินค้าเราเข้ามาไม่ทัน อาจจะเข้ามาในช่วงกลางไตรมาส 2  

 ส่วนมากในอุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปคิดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะค่อนข้างปกติ ตามความคาดการณ์ประมาณไตรมาส 2 ถึง 

ไตรมาส 3 เมื่อบริษัทสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสงครามยูเครน ที่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับ

ราคาสินค้า, ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น  

คำถาม  (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) สินค้าที่จะเข้ามากลางไตรมาส 2 คืออะไร แสดงว่าไตรมาส 1 บริษัทไม่มีของที่จะขาย

หรืออะไร 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สินค้าที่จะเข้ามาในไตรมาส 2 คือ วัตถุดิบ/ สแลบ สำหรับไตรมาส 1 ทางบริษัท

ยังวัตถุดิบเพื่อผลติและจำหน่ายอยู่ เพราะว่าบริษัทมีสำรองวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปอยู่ 

คำถาม  (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผู้ถือหุ้น) AMC ซื้อเหล็กจากบจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ (ผลิตเหล็กแผ่นม้วนหน้าแคบ ซึ่งผลิตโดยใช้

วัตถุดิบทั้งเศษเหล็กและก็เป็นทั้งเหล็กที่นำเข้าใช้ทั้ง 2 อย่างเลยใช่ไหม 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) อย่างที่หนึ่งคือใช้สแลบ มี source of supply จากบริษัทร่วมทุนของบริษัทเอง 

อย่างที่สอง บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้า คือ เหล็กม้วนสังกะสีจากผู้ผลิตในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ และอย่างที่
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สาม บรษิัทมีซื้อเหล็กกับผู้ผลิตเหล็กม้วนในประเทศบ้าง ซึ่งเป็นคู่ค้ากันมานาน อย่างเช่น กลุ่ม G Steel แล้วก็กลุ่ม SSI ซึ่งเป็น

สัดสว่นที่น้อย 

คำถาม  (คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย, ผูถ้ือหุ้น) เหล็กจะเข้ามาไตรมาส 2 คือ เฉพาะเหล็กม้วนสงักะสีหรือเปล่า 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สินค้าท่ีเข้ามา คือ วัตถุดิบ หรือ สแลบ หลังจากมีสงคราม ทุกอย่างนิ่งไปอีกพัก

ใหญ่เลย 

เพ่ิมเติม  (คุณวีระชัย สุธีรชัย, ประธานกรรมการบริษัท) ปีนี้จะมีภาวะอย่างอื่นเข้ามาแทรกซ้อนเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงคราม 

และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเร่ืองน้ำมัน เรื่องค่าเงิน และอื่นๆเข้ามาเยอะมาก เพราะฉะนั้นบริษัทต้องอาศัยประสบการณ์ที่สะสมมา

เป็นเวลานานค่อยๆพิจารณาในเรื่องการซื้อสินค้า เพราะว่าถ้าซื้อเยอะเกินไป อาจจะเกิดการขาดทุน ซื้อน้อยเกินไปอาจจะได้

กำไรน้อย ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะว่าเร่ืองปีนี้จะเป็นปีที่ผันผวนมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากสงครามซึ่ง

แพร่กระจายไปอีกหลายจุดเหมือนกัน 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ดูจากใน 56-1 One Report  ที่ระบุว่าบมจ. เอเซีย เมทัล ถือครองหุ้นแค่ 50% แต่ลงใน

รายงานว่าสัดส่วนในการถือครองหุ้นแค่ 40% ในบจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ ถือเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุน  

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) บมจ.เอเซีย เมทัล ถือครองหุ้นแค่ 40% และยังมีส่วนกรรมการอีก10% ถือ

ครองหุ้นในบจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ จัดเป็นบริษัทร่วมทุน  

มต ิ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมมีติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินตามที่ได้เสนอข้างต้นด้วยคะแนน

เสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจำนวน 337,810,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล  สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท:   บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว 

ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณชูศักดิ ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการ ปี 2564 ผลการดำเนินงานและ

ฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ จำนวน 650.87 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุม
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 163.2 ล้านบาท โดยทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 25% ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากทางบริษัทมีการขอเงินลงทุนเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนสำหรับโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี 
ที่โรงงานพนัสนิคม จำนวนเงินลงทุนจากเดิม 500 ล้านบาท เพิ่มเป็น 750 ล้านบาท 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  
 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตรา(บาทต่อหุ้น) 0.34 0.14 N/A 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ประเด็นหรือข้อสงสัย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นที่เข้า

ร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายบริษัทคือจ่ายไม่น้อยกว่า 50% ในปี 2564 จ่าย 

17.36 เมื่อเทียบกับปี 2563 จ่าย 50.52 ทำไมจ่ายน้อยกว่าเกณฑ์และจ่ายน้อยกว่าปี 2563  

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) เร่ืองอัตราการจ่ายเงินปันผล คือการจ่ายปันผล คิดเป็น 25% ของกำไรงบสุทธิ

เฉพาะกิจการ และเหตุผลที่คุณสมชายสอบถามว่าทำไมจ่ายเงินปันผล 17.36  หมายถึง 17.36 คืองบรวม ขออธิบายว่า งบ

รวม กำไรทั้งสิ้นทั้งหมดเลยของ AMC ทั้งงบรวม 952 ล้านบาท ซึ่งในส่วนเกินจาก 600 กว่าล้านบาท  เป็นตัวเลขที่เข้ามาแต่

ไม่ได้เป็นเงินที่เข้ามาจริง เพราะฉะนั้นบริษัทคิดจากกำไรจริงของบริษัท และถ้าในปีไหนที่บริษัทร่วมทุนหรือบริษัทในกลุ่มมี

การปันผลเข้ามา บริษัทก็จะพิจารณาอีกทีตรงนี้ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ บริษัทมีการลงทุนสำหรับโครงการผลิตเหล็กม้วนเคลือบ

สังกะสี ที่โรงงานพนัสนิคมที่ลงทุน 750 ล้านบาท   

มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน

ประจำปี 2562 ตามที่ประธานได้เสนอมาขา้งต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจำนวน 337,810,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
   

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

กรรมการคิดเป็น 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยปีนี้กรรมการท่ีต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

รายชื่อกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ  

1. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์       กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด และ  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(จำนวนหุ้นที่ถือครองทั้งสิ้น 21,791,000 หุ้น) 

2. นางไทศิกา              ไพรสงบ                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังนี้ 

     5.1 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์  เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้อำนวยการขายและการตลาด และ รักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
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เห็นด้วยจำนวน 337,810,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
5.2 นางไทศกิา ไพรสงบ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

เห็นด้วยจำนวน 338,828,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ   ของผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   ของผู้เข้าร่วมประชุม 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี  2565 

 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 ที่กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน และเนื่องจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการ

ตรวจสอบต้องทำหน้าที่ในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก จำเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไว้ไม่เกิน 4 ล้าน

บาทตามท่ีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท  

 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   เป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท  

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปน็อัตราเดียวกับของปีท่ี 2564 หรือเปล่า เนื่องจาก

ไม่ได้แสดงของปี 2564 เพราะปกติทุกบริษัทจะมีเทียบของปีนี้ ปีที่ผ่านมา จะได้ทราบว่ามีการขึ้นค่าประชุมหรือค่าอื่นๆหรือ

เปล่า ถ้าสมมติว่าไม่ได้ขึ้นเลยอยากสอบถามว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาเท่าเดิมไหม 

คำตอบ  (คุณชูศกัดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไมม่ีการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการ เมื่อเทียบกับ 5 ปีย้อนหลัง 

มต ิ  ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานได้

เสนอมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจำนวน 337,810,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระที ่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี  2565 

 ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควร

แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ 

และประกอบกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้ งานระบบด้วย จึง
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เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นปีที่2 เนื่องจากมี

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในระดับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และบรษิัทย่อย ประจำปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ 

 

 

  

 

และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000บาท 

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ปี 2564 กับปี 2565 มีเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร ่ขอทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้น 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) มีเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 100,000 บาท เนื่องจาก Transection อาจจะ

มากขึ้น เบือ้งต้นทาง KPMG แจ้งมา 500,000 บาท ทางบรษิัททำการเจรจาต่อรองราคาลงมา เนื่องจากจะมีเร่ืองของ Project 

GI เข้ามา  ซึ่งตอนนี้ Project เร่ิมแล้ว ก็จะมี Transection มากขึ้น 

   (คุณวีระชัย สุธีรชัย, ประธานกรรมการบริษัท) บริษัทผู้สอบบัญชีที่จัดอันดับ TOP5 ประกอบด้วย PWC, EY, KPMG เป็นต้น 

จึงมีความต้องการในการให้มาตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดยเฉพาะบรษิัทที่กำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมคิดว่าทาง

บรษิัทผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งราคาที่เหมาะสม เพราะว่ารายได้ของบรษิัทเพิ่มขึ้นมาจาก 5,000 กว่าล้านบาท มาเป็น 7,000 กว่า

ล้านบาท 

มต ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปี 2565 ตามที่ประธานได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วยจำนวน 337,810,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 ของผู้เขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - ของผู้เข้าร่วมประชุม 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย

ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้   

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ต่อเนื่องจากวาระท่ี 4 มีผลทำให้จ่ายเงินปันผลน้อยลง ว่าบริษัทไปลงทุนในพนัสนิคม  

750 ล้านบาท การลงทุนตัวนี้ลงทุนเมื่อปีที่แล้ว ก็คือว่าต้องตัดงบการลงทุนนี้ออกไปจากงบการเงินทำให้ตัวกำไรลดลง ถูกไหม 

และทำให้กำไรของบริษัทลดลง 

1) คุณสุจิตรา มะเสนา  
2) คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด  
3) คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 
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คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ลงทุนเมื่อปี 2564 เป็นโครงการเมื่อปี 2564 ซึ่งไม่ได้ตัดงบการลงทุนนี้ออกไป

จากงบการเงิน เนื่องจากยังไม่รับรู้รายได้และยังไม่ตัดค่าเสื่อม สาเหตุที่จ่ายเงินปันผลน้อยลงคือบริษัทเอาไว้สำรองสำหรับ 

Project GI ในปีนี้ 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) 750 ล้านบาทนี่คือสำรองไว้สำหรับปี 2565 ไม่ใช่ปี 2564 ใช่ไหม 

คำตอบ  (คุณวีระชัย สุธีรชัย, ประธานกรรมการบริษัท) สำรองไว้ ซึ่งขณะนี้ในเรื่องการเงิน ธนาคารมองว่าธุรกิจเหล็กเป็น sunset 

industry เวลาที่จะให้กู้หรือจะปล่อยกู้ในโครงการใหม่จะไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทจำเป็นจะต้องมีสภาพคล่อง/สำรองไว้

รองรับโครงการใหม่ และเพื่อช่วยเหลือบริษัทเองแทนที่จะพึ่งธนาคาร  

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ไม่ทราบว่าโครงการจะเริ่มสร้างรายได้ได้ในปีไหน  

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) คาดว่าโครงการจะเสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งในไตรมาส 2 จะรับรู้

รายได้แต่อาจจะไม่เยอะ คาดว่าปลายไตรมาสอาจจะเรียบร้อยเปน็ไปตามแผน ถ้าไม่เกิดสงครามหรือเกดิเรื่องอื่นๆ ขึน้ 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โครงการนี้ผลิตเหล็กม้วน GI ใช่ไหม และมีการนำเหล็กม้วนดังกล่าวนำไปผลิต หรือ แปร

รูปเป็นสินค้าสำเร็จรูป คำถามคือในระหว่างกระบวนการผลิตจะส่งผลให้เกิดสนิมได้ ท่านมีวิธีการเคลือบสังกะสีหลังจากเป็น

สินค้าสำเร็จรูปหรือไม่ 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่มีการเคลือบสังกะสีหลังจากเป็นสินค้าสำเร็จรูป  ขึ้นอยู่กับบริษัทสามารถ

ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานสากลหรือไม่ รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเหล็กสังกะสีมีคุณสมบัติในเร่ืองการป้องกัน

สนิม  

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) แต่ว่าการป้องกันสนิมป้องกันผิวหน้าทั้งหมด ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากหลังจากที่เกิดสลิท

มาแล้ว ก็จะเปน็เนื้อเหล็กที่ทำให้เกิดสนิมได้ 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ครับ เพราะไปทำท่อเชือ่ม เวลาเชื่อมเอาลวดสังกะสีเคลือบอีกครั้ง 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) สำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นเท่าที่ทราบคือสามารถทำได้จากวัตถุดิบ 2 ประเภท 

คือ สแลบกับเศษเหล็ก อยากทราบมุมมองของผู้บริหารว่า บริษัทที่ใช้สแลบจะทำให้ต้นทุนสูงกว่าแทนที่จะใช้เศษเหลก็หรือไม ่

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สแลบจะสูงกว่าเพราะทำมาจากแร่เหล็ก ส่วนเศษเหล็กมีความบริสุทธิ์น้อยกว่า 

การรีดเหล็กท่ีมีความหนาน้อยต้องใช้เหล็กสแลบเนื่องจากสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถอืหุ้น) คุณสมบัติของสแลบดีกว่า แต่แน่นอนว่าราคาสูงกว่าใช่ไหม 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ไม่ครับ ราคาไม่แน่นอนเสมอไป 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) ในปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีเข้าใจว่าสแลบหายากขึ้น เพราะต้อง Import เข้ามา และแร่เหล็ก

ราคาสูงและไม่คงที่ด้วยใช่ไหม และอาจทำให้อีกหลายๆบริษัทที่ใช้สแลบมาทำเหล็กแผ่น อาจจะทำให้ติดปัญหาอะไรบางอย่าง 

ในขณะที่อีกบริษัททำเหล็กแผ่นโดยใช้เศษเหล็กจะติดปัญหาน้อยกว่า เพราะว่ามีทั้งเศษเหล็กในประเทศและต่างประเทศด้วย 

ซึ่งตอนนี้การทำเหล็กแผ่นทีใ่ชเ้ศษเหล็กมาทำทำให้บริษัทนั้นได้เปรียบหรือเปล่า 

คำตอบ (คุณพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล, ประธานกรรมการตรวจสอบ) สรุปความแตกต่างระหว่างการใช้แร่เหล็ก กับ เศษเหล็ก มีดังนี้ 
1. ข้อได้เปรียบของการถลุงแร่เหล็กคือไม่มีโลหะปนอยู่ในแร่เหล็ก เพราะว่าโดยธรรมชาติแร่เหล็กจะมีเฉพาะออกซิเจนที่เกาะ

อยู่กับธาตุเหล็กเพียงแค่ดึงออกซิเจนออก ส่วนการผลิตจากเศษเหล็กนำมาหลอมด้วยอาร์คไฟฟ้า หรือ induction. โดย

ธรรมชาติเศษเหล็กที่ได้มาก็จะมีโลหะปนเปื้อน เช่น สังกะสี ดีบุก อะลูมิเนียม ทองแดง ซึ่งไม่สามารถดึงออกได้ 
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2. เศษเหล็กไม่สามารถนำมาผลิตเหล็กเกรดสูงได้ดี การควบคุมคุณภาพของเศษเหล็กยาก 

3. ต้นทุนการผลิตจากแร่จะถูกกว่าเพราะว่าแร่โดยเฉลี่ยแล้วจะประมาณ 100-200 เหรียญ แต่ปัจจุบันราคาเศษเหล็กประมาณ 

650 เหรียญ ต้นทุนสูงกว่าและค่าไฟแพง ส่วน Electrodeก็ขึ้นมาเป็น10เท่า 

นั่นคือข้อเปรียบเทียบว่าบริษัทอยากจะผลิตเหล็กเกรดอะไร มีสภาพแวดล้อมหรือว่ามีความสามารถทางการตลาดขนาดไหนใน

การเลือกกระบวนการผลิต 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) อ้างอิงจากผู้บริหารที่แจ้งว่า บมจ. เอเซีย เมทัล ใช้เหล็กจากบจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ และก็

ใช้เหล็กจาก GJ Steel ใช่ไหม สัดส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ไม่มีเป็นเปอร์เซ็นใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่น ใช้จากบจก.ไพร์ม สตีล 

มิลล์ 80% ใช้จาก GJ Steel ประมาณ 20% 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ส่วนมากจะใช้บจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ โดยเกือบ 100% 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ , ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากปี 2021 บริษัทและผู้บริหารสามารถที่จะทำการบริหารได้ดีมาก จึงได้

ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีมาก เลยอยากจะทราบถึง Outlook ในแง่ของปีนี้ ปี 2022 มองว่ายังสามารถทำได้ดีเท่าหรือดีกว่า

ไหม แล้วไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง  

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) จริงๆแล้ว พวกผมไม่กล้ารับว่ามันเป็นความสามารถของผู้บริหาร คิดว่าทั้ง

วงการเหล็กเลย ทั้งวงการได้รับอานิสงฆ์จากราคาเหล็กที่สูงขึ้น ได้รับมากกว่า 50% เนื่องจากโควิด ปีนี้สถานการณ์ในครึ่งปี

แรกค่อนข้างผันผวน โดยเหตุการณ์ปกติอุตสาหกรรมเหล็กทั้งหมดส่วนมากก็จะลด Stock ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงต้นปีแต่เกิด

เหตุการณ์สงครามจึงทำให้ต้องปรับตัวกันใหม่ ใน Q1, Q2 ผมคิดว่าคงลำบากที่จะทำให้เหมือนปีก่อนแต่เรามีแผนการที่จะทำ

ให้ยั่งยืน,รักษาอัตราผลกำไร,ผลประกอบการให้ได้ดีในระยะยาว,สร้างความแตกต่างในเชิงบวก 

 (คุณวีระชัย สุธีรชัย, ประธานกรรมการบริษัท) ปีนี้เป็นปีที่ผันผวนมากเพราะฉะนั้นการบริหารจะต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 

เพราะมีปัจจัยหลายอย่างจากโลกภายนอกที่เข้ามาแทรกแซง อย่างเช่น เรื่องสงคราม เร่ืองเรือขึ้นราคา บางครั้งพอราคาลงมา 

ราคาเหล็กก็ลงมาด้วย ซึ่งเหล็กเป็น community ชนิดหนึ่ง ก็เป็นที่รู้กันว่า community มีการขึ้นลงวันต่อวัน ฉะนั้นการ

บริหารหรือว่าการจะซื้อเก็บ Stock ต้องอาศัยประสบการณ์  

คำถาม  (คุณสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) จากข่าวบริษัทเหล็กที่ทำเกี่ยวกับท่อ คือยอดขายไตรมาส 1 สามารถบวกได้ 10 % 

(ยอดขายบวกจากปีที่แล้วอีก 10%) ไม่ทราบว่า AMC เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) การดูทิศทางของสถานการณ์เหล็กต้องใช้ระยะเวลาครึ่งปี กับ 1ปีดีกว่า ทาง

บริษัทพยายามลด Stock ลดความเส่ียง ผมในฐานะผู้บริหาร ผมมองระยะกลางกับระยะยาวมากกว่าจะอยู่อย่างไรให้ลดความ

เส่ียง คือธุรกิจท่ีมีอยู่ก็คงจะรักษาต่อไป แต่ทำอย่างไรให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น  

คำถาม  (คุณโสภณ หอมชื่น, ผู้ถือหุ้น) Q1ที่ผ่านมา ผลประกอบการน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรือไม่  

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) สถานการณ์พลิกผัน เนื่องจากสั่งซื้อเหล็กเข้ามา แต่ติดปัญหาเร่ืองการส่งมอบ

สินค้าล่าช้า อาจจะดีในระยะเวลาท่ีเหล็กเข้ามาก็เป็นได้ 

คำถาม  ( ผูถ้ือหุ้น) ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมามีสำรองเงินไว้ในการลงทุน Project ส่วนปีนี้จะมีสำรองไว้ไหม สำหรับปลายปีนี้ที่

อาจจะมีการจ่ายปันผลต้นปีหน้าหรือไม ่

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์ค่อนข้างผันผวน ทางบริษัทพยายามทำให้มี

ผลตอบแทนพอสมควร แต่ให้ผลประกอบการดีเท่าปีที่ผ่านมาคงยาก ผมพยายามจะมุ่งเน้นไปที่ปี 2566 ดีกว่า หลังจากที่
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โครงการเสร็จ ไม่ใช่แค่โครงการ GI อย่างเดียวที่มีความสำคัญ ยังมีบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด กับ บมจ.เอเซีย เมทัลที่

สามารถเก้ือหนุนกัน มุ่งเน้นเร่ืองผลประกอบการที่ดี ส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% หากบริษัทไม่มีการ

ลงทุนเพิ่มเติม และมีกำไร ก็สามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายได้ 

คำถาม  (คุณสมชาย รังสสีกลสวัสดิ์, ผู้ถือหุ้น) โครงการ GI เหล็กม้วนสามารถนำไปใช้ในธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ไหม 

คำตอบ  (คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการ) โครงการนี้ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำเกรดรองรับในอุตสาหกรรม

ยานยนต์เพราะการลงทุนสูงมาก 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในปีนี้ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับก่อนการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้า

ให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดในที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมประธานในที่ประชุม นายวีระชัย สุธีรชัย จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือ

หุ้น และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.30 น. 

 

 

ลงชื่อ _____________________________________ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม 

    (นายวีระชัย สุธีรชัย)   

                                                                    

 ลงชื่อ _____________________________________ เลขานุการบริษัท/ผูบ้ันทึกการประชุม 

           (นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ) 


