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รายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2562
ของ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวัน 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ 303 เลขที่ 220/26 หมู 6 ตําบล
นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยมอบฉันทะรวม 10 ราย นับเปนจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 419,998,000 หุน คิดเปนรอยละ 99.9995 จากจํานวนหุนทั้งหมด 420,000,000 หุน ซึ่งครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
จากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
การประชุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียด
อื่นใด ประธานฯ จึงเริ่มดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
3 กันยายน 2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ แปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 ที่ไดสงใหผูถือหุน
แลวพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 ดวย
คะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นดวย
10 ราย จํานวน 419,998,000
เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย - ราย จํานวน
เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง - ราย จํานวน
เสียง
คิดเปนรอยละ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสนิ้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง แถลงสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 552.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 61.75 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 12.58 จากสินทรัพยรวม 490.93 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สําหรับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนทั้งสิ้น 272.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 57.89
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.02 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 214.21 ลาน
บาท
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ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 280.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
3.86 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายไดรวม 380.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.18 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 1.92 จากรายไดรวม 373.76 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สําหรับตนทุนขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีตนทุนขายรวม 273.05 ลานบาท ลดลง 2.25 ลานบาท หรือ
ลดลงคิดเปนรอยละ 0.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีตนทุนขายรวมทั้งสิ้น 208.09 ลานบาท
ในสวนของกําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 15.41 ลานบาท ลดลง 0.12 ลานบาท จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 0.78 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 15.53 ลานบาท
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งไดนาํ สงใหกับ
ผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) โดยมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เปนผู
ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทสําหรับรอบปบญ
ั ชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
10 ราย จํานวน 419,998,000
เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย ราย จํานวน เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง ราย จํานวน เสียง
คิดเปนรอยละ วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เ ป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายและการจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม
2561 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป 2561 จํ า นวน 15,411,258.29 บาท และกํ า ไรสะสม ณ วั น สิ้ น งวดจํ า นวน
76,666,901.12 บาท ทั้ ง นี้ ในระหว า งป บริ ษั ท ได จั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ สว นหนึ่ ง ไว เ ป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายแล ว จํ านวน
770,562.91 บาท และ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 5.5 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
11,550,000 บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
และพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ
2562 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 21,000,000 บาท และใหจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผถู ือหุนภายใน
วันที่ 29 เมษายน 2562 และการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 770,562.91 บาท
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุน ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 21,000,000 บาท และใหจายเงินปนผล ดังกลาวใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 และการจัดสรรเงิน
กําไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 770,562.91 บาท รายละเอียดตามที่เสนอขางตน
ด ว ย ค ะ แ น น
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นดวย
9 ราย
จํานวน 419,996,000 เสียง
ไมเห็นดวย ราย จํานวน
เสียง
งดออกเสียง 1
ราย จํานวน 2,000
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9995
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 0.0005

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ขอบังคับของบริษัทขอ
18 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
อยางนอยหนึ่ ง
ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น
อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ไดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เปนการประชุมสามัญผูถือหุนปที่หนึ่งภายหลัง
บริษทั แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการที่จับฉลากไดซึ่งตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามกําหนดวาระ
มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายณรงคฤทธิ์
ถาวรวิศิษฐพร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวจินดาวรรณ
ตฤณตียะกุล
กรรมการ
3. นายเอกชัย
ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เห็นวากรรมการทั้ง 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
ผูที่มีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวง
เวลาที่ผานมาเปนประโยชนกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาแตงตั้งกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค าตอบแทนของบริษั ท ไดรว มกั น พิ จารณากํ าหนด
คาตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อางอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเคียงกับบริษัท
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริษั ทพิ จ ารณาแลวเห็น สมควรใหเสนอรายชื่ อ บุค คลดัง ตอ ไปนี้เ พื่อ ใหที่ ป ระชุ ม ผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2562 โดยใหจายในรูปของเบี้ย
ประชุม ดังนี้
ตําแหนง

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

15,000 บาท

กรรมการบริษัท

10,000 บาท
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ตําแหนง

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท

บริษัทจะจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ และ
อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขางตน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
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
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนประจําป 2562
ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวาตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให
ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีทุกป ในการแตงตั้งสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคน
เดิมได
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดมีความเห็นวาสมควรแตงตั้งผูส อบบัญชี จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้
1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสรินดา
หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเห็ น ควรให เ สนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารกํ า หนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ เปนเงินจํานวน 2,130,000 บาท
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ นางสาว
ศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2562 โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ เปนเงินจํานวน 2,130,000
บาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย 10
ราย จํานวน 419,998,000
เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย ราย จํานวน เสียง
คิดเปนรอยละ งดออกเสียง ราย จํานวน เสียง
คิดเปนรอยละ -

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED
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วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมผี ูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เมื่อไมมีคําถามหรือความเห็นจากผูถือหุนทานใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มารวมประชุม และ
กลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ …………………………………………………………. ประธานที่ประชุม
( นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง )

ลงชื่อ ………………………………………………… เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุจี แอชอย)

