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 รายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2562 

 ของ 

 บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวัน 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ 303 เลขท่ี 220/26 หมู 6 ตําบล

นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยมอบฉันทะรวม 10 ราย นับเปนจํานวนหุนได

ท้ังสิ้น 419,998,000 หุน คิดเปนรอยละ 99.9995 จากจํานวนหุนท้ังหมด 420,000,000 หุน ซึ่งครบองคประชุมตามขอบังคับ

ของบริษัทฯ โดยมีนายสรุสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม 

จากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ

การประชุม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียด

อ่ืนใด ประธานฯ จึงเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2561 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

3 กันยายน 2561 เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ แปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2561 ท่ีไดสงใหผูถือหุน

แลวพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1)  

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2561 ดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย 10  ราย จํานวน 419,998,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิน้สุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง แถลงสรปุผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับรอบป

บัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปสาระสําคญัดังน้ี  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 552.68 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 61.75 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 12.58 จากสินทรัพยรวม 490.93 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

สําหรับหน้ีสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนท้ังสิ้น 272.10 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 57.89 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคดิเปนรอยละ 27.02 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนท้ังหมด 214.21 ลาน

บาท  
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ในสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 280.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน  

3.86 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หรือยเพ่ิมข้ึนคดิเปนรอยละ 1.40 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายไดรวม 380.95 ลานบาท เพ่ิมข้ึน  7.18 ลานบาท หรือคิดเปน 

รอยละ 1.92 จากรายไดรวม  373.76 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

สําหรับตนทุนขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตนทุนขายรวม 273.05 ลานบาท ลดลง 2.25 ลานบาท หรือ

ลดลงคดิเปนรอยละ 0.81 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีตนทุนขายรวมท้ังสิ้น 208.09 ลานบาท 

ในสวนของกําไรสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 15.41 ลานบาท ลดลง 0.12 ลานบาท จาก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 0.78 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิรวมท้ังสิ้น 15.53 ลานบาท 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรบัรอบปบัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งไดนําสงใหกับ 

ผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยลาํดับท่ี 2) โดยมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เปนผู

ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน

ของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 10  ราย จํานวน 419,998,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน -  เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  - ราย จํานวน -  เสียง คิดเปนรอยละ  - 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31ธันวาคม 

2561 ท่ี ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2561 จํานวน 15,411,258.29 บาท และกําไรสะสม ณ วันสิ้นงวดจํานวน 

76,666,901.12 บาท ท้ังน้ี ในระหวางป บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน 

770,562.91  บาท และ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.5 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

11,550,000  บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนไปตามมติ

ของท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

และพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 

2562 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 21,000,000 บาท และใหจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนภายใน

วันท่ี 29 เมษายน 2562  และการจัดสรรเงินกําไรสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 770,562.91 บาท  

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหกับ

ผูถือหุน ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินจํานวน

ท้ังสิ้น 21,000,000 บาท และใหจายเงินปนผล ดังกลาวใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 29 เมษายน 2562 และการจัดสรรเงิน

กําไรสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 770,562.91 บาท รายละเอียดตามท่ีเสนอขางตน ด ว ย ค ะ แ น น

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 



                                                     บริษัท เอสทซีี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน) 

                                                  STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                                                     220/26 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร : (038) 423115-6 แฟกซ ์: (038) 426519 

                                                                 220/26 M.6 NAKLUA BANGLAMUNG CHONBURI TEL : (038) 423115-6 FAX : (038) 426519 

     

   เห็นดวย 9  ราย จํานวน 419,996,000    เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9995 

ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  1 ราย จํานวน    2,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0005 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ขอบังคับของบริษัทขอ 

18 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนง อยางนอยหน่ึง

ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน

หน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน บริษัทน้ันใหจับสลากวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ัน

อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เปนการประชุมสามัญผูถือหุนปท่ีหน่ึงภายหลัง

บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการท่ีจับฉลากไดซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ 

มีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1.   นายณรงคฤทธ์ิ  ถาวรวิศิษฐพร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

        และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตยีะกุล  กรรมการ 

3.   นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง  กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นวากรรมการท้ัง 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน

ผูท่ีมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวง

เวลาท่ีผานมาเปนประโยชนกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาแตงตั้งกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทไดรวมกันพิจารณากําหนด

คาตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปท่ีผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ

อางอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเคียงกับบริษัท 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอรายช่ือบุคคลดังตอไปน้ีเพ่ือใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2562 โดยใหจายในรูปของเบ้ีย

ประชุม ดังน้ี 

 

ตําแหนง เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 
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ตําแหนง เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 

หมายเหตุ บริษัทจะจายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามท่ีเสนอ และ

อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอขางตน โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 

  เห็นดวย 9  ราย จํานวน 419,996,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9995 

  ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน           -  เสียง คิดเปนรอยละ  - 

  งดออกเสียง  1 ราย จํานวน     2,000  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0005 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2562 

ประธานฯแจงใหท่ีประชุมทราบวาตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให

ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีทุกป ในการแตงตั้งสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคน

เดิมได 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดมีความเห็นวาสมควรแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังน้ี 

1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377   หรือ 

2. นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4799   หรือ 

3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5906 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรใหเสนอใหท่ีประชุมผู ถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ เปนเงินจํานวน 2,130,000 บาท 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377  นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4799  และ นางสาว

ศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ เปนเงินจํานวน 2,130,000 

บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 10  ราย จํานวน 419,998,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  - ราย จํานวน -  เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  - ราย จํานวน -  เสียง คิดเปนรอยละ  - 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

เมื่อไมมีคําถามหรือความเห็นจากผูถือหุนทานใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีมารวมประชุม และ

กลาวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

ลงช่ือ …………………………………………………………. ประธานท่ีประชุม       

     ( นายสุรสิทธ์ิ  ชัยตระกูลทอง ) 

ลงช่ือ ………………………………………………… เลขานุการท่ีประชุม 

   (นางสาวสุจี  แอชอย) 


