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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่ อ วัน ท่ี  10 กรกฎาคม  2563  เวลา 10:00 น. ณ  หองประชุมแกรนดฮอลล  โรงแรมการ เดน  ซี วิว                    

รีสอรท พัทยา เลขท่ี 207/1 หมูท่ี 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

กรรมการท่ีเขาประชุม 

1. นายณรงคฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร  ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2.  นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ                

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการอิสระ 

4. นายเกียรติพงศ ณ นคร กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 

5. นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 

6. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการบรหิาร 

7. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ/ รองประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

8. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอํานายการฝายขาย 

9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอํานายการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  

กรรมการเขารวมประชุมคิดเปนสดัสวนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  

1. นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป                       ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการอาวุโส 

2. นายธนาพันธ ทิพลุย                         ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

3. นางสาววิภรณ สมัปทาเสถียร            รองผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

4. นางสาวศิริรตัน จิตอารีย                    รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
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ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ 

1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ  ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุมไดกลาวตอนรบัผูถือหุนและได

ช้ีแจงมาตรการในการเขารวมประชุมเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

- ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม  

- ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลท่ีบริษัท จัดเตรียมไวตามจดุตาง ๆ  

- รักษาระยะหางระหวางกันโดยขอใหน่ังตามตําแหนงท่ีบริษัทจดัไว 

- ขอใหผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะสอบถาม ขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาท่ีของบริษัทและเพ่ือ

ไมใหเสียเวลาอันมีคาของทุกทาน จึงขอใหทานผูถือหุนสอบถามอยางกระชับตรงกับวาระของการประชุม สวน

คําถามหรือขอแนะนําอ่ืนๆ บริษัทจะจัดทําสรุปคําถามไวแนบทายรายงานการประชุม 

บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563  

(Record Date)   

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดกลาวรายงานจํานวนผูถือหุนเขารวมประชุมวามผีูถือหุนเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 11 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 50 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 293,316,701  หุน คิดเปนรอยละ 

51.64026 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท จํานวนท้ังสิ้น 568,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามมาตรา 

103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  และขอบังคับของบริษัทขอท่ี 37   

นายณรงคฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม และไดมอบหมายให นางสาวมนัญญา                    ฐิติ

นันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ทําหนาท่ีเปนผูดาํเนินการประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหารและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเขารวม

ประชุมตามรายละเอียดขางตน และช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการดําเนินการประชุมและข้ันตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละ

วาระ ดังน้ี 

1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแตละทานจะ

ไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระน้ัน ๆ กรณีท่ีผูถือหุนหรือ              ผูรับมอบฉันทะตองการ

ซักถามหรือแสดงความเห็นขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาท่ีของบริษัท 
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3. ภายหลังท่ีทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด 

ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีตอนลงทะเบียน และสงคืนใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท  โดยผูถือหุนทานใดท่ี

ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหยกมือข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทาน ท้ังน้ี สําหรับวาระท่ี 5 การแตงตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ บริษัทจะเสนอช่ือเปนรายบุคคลเพ่ือใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน ผูถือหุนทานใดท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระท่ี 2 และ 4 ซึ่งเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 1 3  5  

และ 7 ใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สวนวาระท่ี 6 ตองไดรับอนุมตัิดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และวาระท่ี 8 จะตองไดรบัอนุมัติดวยคะแนนเสยีงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวน้ันหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม 

สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมมผีูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดง

ความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเปนเอกฉันท ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเปนการเสียเวลาระหวางท่ีรอการนับ

คะแนนเสยีงจะใหพิจารณาวาระถัดไป 

ท้ังน้ี กรณีดังตอไปน้ีจะถือวาเปนบัตรเสีย 

(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ชอง 

(2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ 

(3) บัตรลงคะแนนท่ีไมมีการลงลายมอืช่ือ 

บริษัทจะไมนับบัตรเสยีเปนฐานเสยีงในการคํานวณคะแนนเสยีง ยกเวนวาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 ท่ีจะนับบัตรเสียเปนฐาน

เสียงในการคํานวณคะแนนเสยีง 

สําหรับผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทได

บันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมรวมเปนสักขีพยาน 

ณ จุดนับคะแนนจํานวน 1 ทาน แตปรากฏวาไมมีผูใดอาสาสมัคร 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ของบริษัทไดถูกจัด

ข้ึนเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดนําสงใหกับผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 ใหท่ีประชุมทราบ 

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตาม

ขอมูล ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท ป 2561 ป 2562 %Change 

1. รายไดจากการขายผลิตภณัฑคอนกรีตสําเร็จรูป 247.21 302.77 22.47 

2. รายไดจากการขายผลิตภณัฑคอนกรีตผสมเสรจ็ 114.96 104.85 8.79 

3. รายไดจากการใหบริการ 17.37 12.96 25.39 

รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 379.54 420.58 10.81 

รายไดอ่ืน 1.41 1.46 3.55 

รายไดรวม 380.95 422.04 10.79 

กําไรข้ันตนจากการขายผลิตภณัฑคอนกรีตสําเร็จรูป 74.19 98.73 33.08 

อัตรากําไรข้ันตนผลติภณัฑคอนกรีตสําเร็จรูป (รอยละ) 30.01 32.61 8.66 

กําไรข้ันตนจากการขายผลิตภณัฑคอนกรีตผสมเสรจ็ 26.86 32.57 21.26 

อัตรากําไรข้ันตนผลติภณัฑคอนกรีตผสมเสร็จ (รอยละ) 23.36 31.06 32.96 

กําไรข้ันตนการใหบริการ 3.46 2.67 22.83 
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อัตรากําไรข้ันตนจากการบริการ (รอยละ) 19.93 20.62 3.46 

กําไรขั้นตนรวม 104.51 133.97 28.19 

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 27.54 32.05  

คาใชจายในการขาย 41.99 47.01 11.96 

คาใชจายในการบริหาร 38.12 48.82 28.07 

กําไรสุทธ ิ 15.41 25.77 67.23 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 4.05 6.11  

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดจาก รายงานประจําป 2562 ในสวนของขอมูลทางการเงิน 

โครงสรางรายได คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดจากเว็บไซตของบริษัท 

และบริษัทขอใหผูถือหุนมีความมัน่ใจวา บริษัทจะทํากําไรใหดียิ่งข้ึน โดยบริษัทมีการจัดทํานโยบายท่ีสําคัญ เชน 

1. นโยบายทางการเงิน 

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ 

3. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน  

บริษัทยังมีการกําหนดนโยบายอ่ืน ๆ  เพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขอใหเช่ือมั่นวา บริษัทมีการตอตานการทุจริต

คอรัปช่ัน เพ่ือใหสรางกําไรอยางยัง่ยืนและมั่งคงตลอดไป 

 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

ถาม : ในแงของยอดขายและกําไรปท่ีผานมาในแตละไตรมาสมี Seasonal หรือไม  

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : ดวยวงจรธุรกิจปกติของบรษัิท และธุรกิจกอสรางจะมีชวง Low Season ในไตรมาส 2   และจะเริม่มี

ยอดขายกลับมาในไตรมาสท่ี 3 และ 4 สืบเน่ืองไปจนถึงไตรมาสท่ี 1 ซึ่งในไตรมาส 4 และ 1 จะเปนชวงท่ีทํายอดขายไดสูงสุด  

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : จากปท่ีผานมาในไตรมาส 2 บริษัทขาดทุนใชหรือไม และจะทําใหผลการดําเนินงานประจาํปมีผลการ

ดําเนินงานขาดทุนดวยหรือไม 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : ถามองภาพเฉพาะไตรมาส ในไตรมาสท่ี 2 ไมไดขาดทุนในทุกป จากการเก็บตัวเลขเบ้ืองตน จะมีป 2562 ท่ี

ผานมาท่ีขาดทุน เน่ืองจากมีการตัง้คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเขาไป เพ่ือเพ่ิมความระมดัระวังในสวนของตวัเลขสวนสินทรัพยไมใหสูง

เกินไป แตในภาพรวมแลว ผลขาดทุนในไตรมาสท่ี 2 จะทําใหภาพรวมของปขาดทุนหรือไม เทาท่ีผานมาบริษัทไมเคยขาดทุน จะมี

กําไรทุกป 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 
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 ถาม : บริษัทมีการจดัการอยางไรกับผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ป 2562 ท่ีขาดทุน 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : ในสวนของปท่ีแลวมีการปรับตัวเลขประมาณการทางบัญชีเขาไปเพ่ือใหงบการเงินสะทอนตัวเลขท่ีถูกตอง

มากท่ีสุด และไตรมาสท่ี 2 ท่ีมีรายไดต่ํากวาไตรมาสอ่ืน และเมื่อเจอกับการปรับตัวเลขทางบัญชีเขาไปจึงทําใหปท่ีผานมาขาดทุน 

ท้ังน้ีสัดสวน GP ยังเทาเดิม อยากใหผูถือหุนมั่นใจวา ทางทีมผูบรหิารมีมาตรการรองรับกับเรื่องน้ีมีการปรับกลยุทธของการขาย 

และในดานของการผลติเราพยายามควบคุมในเรื่องของตนทุน ซึ่งผูบริหารใหความสําคัญกับเรื่องน้ีมาก 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : บริษัทมีการเตรยีมความพรอมอยางไรเพ่ือรองรับมาตรฐานท่ีมีการปรับใชคือมาตรฐาน TFRS9 กับ TFRS16  

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ :  ในสวนของ มาตรฐาน TFRS9 ท่ีจะกระทบในสวนของ NI ของบริษัท ซึ่งเรามีการเตรยีมตัวในเรื่องของ

ความระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขทางดานบัญชีตั้งแตป 2557 ตั้งแตเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เรามีการปรบัตัว

เลขใหสอดคลองกับมาตรฐานมากข้ึนมีความระมัดระวังมากข้ึนในทุกๆ ป เพ่ือใหตัวเลขไมมากหรือสูงจนเกินไป 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : หน้ีเสียของปท่ีผานมาท่ีไมสามารถเก็บได มีจาํนวนถึง 10 ลานบาทหรือไม 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ :  ไมถึงจํานวน 10 ลานบาท จะอยูท่ีประมาณ 3 ลานบาท 

เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูกลาวสรุป

รายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังน้ี 

  นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาววาบริษัทขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

และอนุมั ติ งบการเงินของบริ ษั ท  สํ าหรับ รอบป บัญ ชีสิ้ นสุ ด  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ านการตรวจสอบจาก 

ผูสอบบัญชีแลวและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปท่ีไดจัดสงไปยงัผูถือ

หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุมโดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังน้ี 

 

ป 2562  (ลานบาท)               ป 2561 (ลานบาท ) 

สินทรัพยหมุนเวียน 184.88 149.81 

สินทรัพยรวม 597.50 552.68 
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หนี้สินหมุนเวียน 117.37 180.28 

หนี้สินรวม 169.75 272.10 

รายไดรวม 422.04 350.95 

สวนของผูถือหุน 427.75 280.58 

กําไรสทุธ ิ 25.77 15.41 

กําไรตอหุน (บาท) 0.059 0.037 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท 

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว และ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน

ในวาระน้ี  

 นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวตอท่ีประชุมวาจากผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผานมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการแลว ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัทมีกําไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําป 

2562 จํานวน 25,770,558.04 บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 80,153,891.91 บาท  

 นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแตละป ท้ังน้ี บรษัิทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสดุแกผูถือหุน ซึ่งการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน 

สภาพคลอง แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัทฯ 
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เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2563 

ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 จึงมีมติใหเลื่อนการประชุมสามัญประจําป 2563 ออกไป และเพ่ือเปนการลดผลกระทบจาก

การเลื่อนการประชุมดังกลาวคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหน่ึงจากผลประกอบการป 2562 ไวเปน

ทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงินจํานวน 1,283,567.25 บาท และการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิจาก

ผลการดําเนินงานประจําป 2562 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 56,800,000 บาท และกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 9 มีนาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 24 เมษายน 2563 

ท้ังน้ี บริษัทไมมีการจายเงินปนผลประจําป จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมเติมอีก 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรจากผล

ประกอบการสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 1,283,567.25 บาท และการ

จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน รวม

เปนเงินท้ังสิ้น 56,800,000 บาท  

ท้ังน้ี อัตราเงินปนผลท่ีจายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เทากับรอย

ละ 220.41  ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท    

คุณจรรีัตน ช่ืนสุวรรณ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย 

 ถาม : มีการจายเงินปนผลครั้งเดียว และเปนการจายเงินปนผลระหวางการใชหรือไม 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : บริษัทมีการจายเงินปนผลเพียงหน่ึงครั้ง ซึ่งท่ีจริงแลวจะเปนการจายเงินปนผลประจําปท่ีจะตองเปนการ

อนุมัติโดยท่ีประชุมสามญัผูถือหุน แตเน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการเลื่อน

ประชุมสามัญผูถือหุนออกไป จึงมกีารขอมติกรรมการเพ่ืออนุมัติจายเงินปนผลระแทนเพ่ือไมใหเปนผลกระทบจากการเลื่อนการ

ประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : สอบถามเหตุผลท่ีจายเงินปนผลเกินจากกําไรท่ีทําไดในป 2562  

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : มีการนําเงินในสวนของกําไรสะสมเขามาจายดวยนอกเหนือจากกําไรสุทธิ ประจําป 2562 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : ในการจายเงินปนผลเมื่อเดอืนเมษายน 2563 ท่ีผานมา บริษัทมีการกูเงินมาเพ่ือจายหรือไม เน่ืองจากตามงบ

ไตรมาสท่ี 1 ป 2563 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสด 38 ลานบาท เกิดจากเงินกูระยะสั้นจํานวน 35 ลานบาท  ไมแนใจ

วาการจายเงินปนปนผลจํานวนดังกลาว บริษัทนําเงินสวนไหนมาจายเงินปนผลระหวางกาล 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
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 ตอบ : บริษัทไมมีการกูเงินมาเพ่ือจายเงินปนผล ซึ่งในระหวางเดือนและระหวางไตรมาสบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานอยูแลวซึ่งก็เปนเงินจํานวนหน่ึงท่ีเพียงตอการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : ในไตรมาสท่ี 1 ป 2563 บรษัิทมีกําไรสะสมจํานวนประมาณ 80 ลานบาท จายเงินปนผลไปแลวจํานวน 56 

ลานบาท ทําใหกําไรสะสมเหลืออยูท่ีประมาณ 20 ลานบาทใชหรือไม 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : จะเหลือตามยอดท่ีปรากฏในงบการเงินตามท่ีบริษัทเปดเผย 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : จะมีการเปลีย่นนโยบายเงินปนผลหรือไม 

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอบ : ในปจจุบันยังมีไมการพิจารณาในเรื่องน้ี  

เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติ 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลตามท่ีเสนอ  

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

ประธานฯ แจงวา เพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีตองออกตาม

วาระจะออกจากหองประชุม ไดแก นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง  นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง  และ นายเกียรติพงศ ณ นคร   

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย เปนผูกลาวรายงานในวาระน้ี  

 นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดแจงวา ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอบังคับของบรษัิท ขอ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามญัประจําปทุกครั้ง กรรมการคิดเปนจํานวนหน่ึง

ในสาม หรือจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม จะตองออกจากตาํแหนง กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหนงในปแรก และปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2563 ในครั้งน้ีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ีจับสลากไดมี

รายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง    กรรมการ 

2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง    กรรมการ 

3.  นายเกียรติพงศ ณ นคร   กรรมการอิสระ 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปนผูพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณานําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยไดพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัท และ

คุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการ 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปนผูท่ีมีความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงเวลาท่ีผานมาเปน

ประโยชนกับบริษัท และกรรมการท้ัง 3 ทาน ไมเปน         ผูมีคุณสมบัติตองหามประการใด และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือ

ถือหุนในกิจการใดท่ีมีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัท 

  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระ จะสามารถ

ใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเห็นสมควร

เสนอใหกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งรายละเอียดประวัติของ

กรรมการท้ัง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 ท้ังน้ี คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเปนกรรมการ

อิสระจะสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวม

กรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมดัระวังแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและ

อนุมัติแตงตั้งบุคคลท้ัง 3 ทานดังกลาว ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : กรณีคณุสรุสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง ออกจากตําแหนง ในวาระน้ี คุณสรุสิทธ์ิ ตองงดออกเสยีงหรือไม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ตอบ : ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดผูถือหุนท่ีเปนกรรมการออกจากตําแหนงสามารถออกเสียง

ลงคะแนนได 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการ

ท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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1. นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง    

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

 2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง   

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

3. นายเกียรติพงศ ณ นคร  

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เปน

ผูกลาวรายงานวาระน้ีตอท่ีประชุม  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2563 และ

พิจารณาตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหินาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท และขอมลูเปรยีบเทียบอางอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มขีนาดและลักษณะของธุรกิจท่ี

ใกลเคียงกัน รวมท้ังผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว พบวาคาตอบแทน

กรรมการท่ีบริษัทกําหนดน้ันอยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบและระมดัระวังแลว เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาและอนุมตัิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 โดยใหจายในรูปของเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
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1. คาเบ้ียประชุม 

องคประกอบของคาตอบแทน เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

 เบ้ียประชุมจะจายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทาน้ัน 

2. บําเหน็จกรรมการ 

บริษัทจะจายบําเหน็จกรรมการสาํหรับคณะกรรมการท้ังชุดโดยข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป

ตามท่ีประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเห็นสมควร แตรวมแลวมีจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท 

(หน่ึงลานบาท) ตอป 

ในการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทไมไดรับผลประโยชนอ่ืนใดนอกจาก

เบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกําหนดขางตน 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอ

ขางตนทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นดวย  443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

บัตรเสีย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย  เปนผูกลาวช้ีแจงรายละเอียดในวาระ

น้ีตอท่ีประชุม 

นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดกลาวช้ีแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

คุณสมบัติของผูสอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบ

บัญชีแลว  มีความเห็นและเสนอใหแตงตั้ง  
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1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377  หรือ 

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 

3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2563 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหนาท่ีแทน โดยผูสอบ

บัญชี ไมไดใหบริการอ่ืน ๆ แกบริษัทและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท่ีเสนอช่ือแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปน้ี เปนการปฏิบัติ

หนาท่ีผูสอบบัญชีปท่ี 3 และกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 2,130,000 บาท 

โดยไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2562 ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอ 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตนดวยคะแนนเสียง  ดังน้ี 

 

เห็นดวย จํานวน 443,316,701 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย  เปนผูกลาวช้ีแจงรายละเอียดใน

วาระน้ีตอท่ีประชุม 

นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย  กลาววาสืบเน่ืองจากเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2563 ท่ีผานมาได

มีการประกาศใชบังคับพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส โดยใหยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สาระสําคญัท่ียกเลิกคือขอกําหนดเรื่องผูเขารวมประชุมจํานวน

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ขององคประชุมตองอยูในสถานท่ีเดียวกัน และผูเขารวมประชุมทุกคนตองอยูในประเทศไทย ซึ่งขอบังคับของ

บริษัทมีขอกําหนดเรื่องผูเขารวมประชุมดังกลาว ดังน้ัน เพ่ือใหขอบังคับของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของ 
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พระราชกําหนดฉบับใหมดังกลาวและเพ่ือความชัดเจนเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจึงประสงคจะ

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 17 ขอ 28 และขอ 37 รายละเอียดปรากฏตามขอบังคับท่ีเสนอใหแกไขเพ่ิมเติม สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ขอ ขอบังคับเดิม ขอบังคับใหม 

17. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน

กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเปน

ผู ไดรับการเลือกตั้ งเปนกรรมการ เท าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใน

กรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรบัการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหเลือกโดยวิธีจับฉลาก

เพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งตั้งกรรมการโดยใชเสียงขาง

มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน

กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน

ผู ได รับการเลือกตั้ งเปนกรรมการ เท าจํ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใน

กรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงช้ีขาด 

28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวย

ตนเองหรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตอง

มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กรรมการท่ีเขารวม

ประชุมท้ังหมดจะตองอยูในราชอาณาจักร และ

กรรมการท่ีเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาหน่ึงใน

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวย

ตนเองหรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตอง

มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีมีการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส การ

ดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม
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ขอ ขอบังคับเดิม ขอบังคับใหม 

สามขององคประชุมจะตองอยูในท่ีประชุมแหงเดยีวกัน 

และจะตองกระทําผานระบบควบคุมการประชุมท่ีมี

กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

โดยใหมีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสยีงและภาพ (แลวแต

กรณี) ของกรรมการผูเขารวมประชุมทุกคนตลอดการ

ประชุม รวมท้ังขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดจาก

การบันทึกดังกลาว และระบบควบคุมการประชุมตองมี

องคประกอบพ้ืนฐานเปนไปตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเตมิ 

ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณท่ีีประธานกรรมการไมอยูในท่ี

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได ถามีรอง

ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 

ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน

หน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุม 

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ี

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีได ถามีรองประธาน

กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี

รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึน

เปนประธานในท่ีประชุม 

 

37. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวย

ตนเองหรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมี

จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน            

(ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายีส่ิบหา (25) คน

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และ

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองค

ประชุม 

นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด

จะตองอยูในราชอาณาจักร และผูถือหุนและผูรับมอบ

ในการประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง

หรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจํานวน

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวม

ประชุมไมนอยกวายีส่ิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึง

หน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีท่ีมีการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส การ

ดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อ
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ขอ ขอบังคับเดิม ขอบังคับใหม 

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ท่ีเขารวมประชุมจํานวนไม

นอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ขององคประชุมจะตองอยูใน

ท่ีประชุมแหงเดยีวกัน และจะตองกระทําผานระบบ

ควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศโดยใหมกีารบันทึกเสียง หรือ

ท้ังเสียงและภาพ (แลวแตกรณี) ของกรรมการผูเขารวม

ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมท้ังขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรท่ีเกิดจากการบันทึกดังกลาว และ

ระบบควบคมุการประชุมตองมีองคประกอบพ้ืนฐาน

เปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2557 รวมถึงท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเตมิ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อ

ลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวน            

ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม

ตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรยีก

นัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 

ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรยีกประชุม

เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยัง  ผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) 

วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม

จําเปนตองครบองคประชุม 

ลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวน ผูถือหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว 

หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรยีกนัดเพราะผูถือหุน

รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือ

หุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ 

ผูถือหุนรองขอ 

ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวา เจด็ (7) วันกอน วันประชุม ในการ

ประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย จํานวน 426,369,501 เสียง คิดเปนรอยละ 96.6283 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 14,947,200 เสียง คิดเปนรอยละ 3.3717 



 

17 
 

บัตรเสีย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 

 ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมวา มีทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนในการประชุมครั้งน้ีหรือไม เมื่อไม

มีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนตอท่ีประชุม ประธานฯ จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพ่ิมเติม  

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย ไดกลาวเสนอใหบริษัทพิจารณาการจายเงินปนผล 2 ครั้งตอป ตาม

นโยบายบริษัทอ่ืนๆในตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนแรงจูงใจในการถือหุน 

 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ กลาวรายงานแผนการดาํเนินงานในป 

2563 โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 1. บริษัทตั้งเปากําไรโตจากเดมิอยางนอย 10% จากป 2562  

 2. บริษัทมี Backlog งานท่ีมีคําสั่งซื้อจํานวน 477 ลานบาท และงานท่ีกําลังติดตามคาดวาจะไดอีกจํานวน 245 

ลานบาท รวมเปนจํานวนโดยประมาณ 722 ลานบาท  

 3. บริษัทมีแผนขยายไลนผลติสินคา และปรับปรุงโรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหครบวงจรมากยิ่งข้ึน 

 4. ผลการดําเนินในป 2563 มีแนวโนมในทางท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 5. บริษัทปลอดภัยจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน่ืองจากในภาคการ

กอสรางไมอยูในกิจการควบคมุตาม พรก. ของรัฐ จึงสามารถดําเนินกิจการไดตามปกต ิ

 ผูถือหุนมีขอซักถามเพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : ในป 2563 บริษัทมีสัดสวนงานภาครัฐและภาคเอกชนอยูท่ีปะมาณเทาไหร  

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 ตอบ : สัดสวนงานภาครัฐของบรษัิทจะอยูท่ี 80% และงานภาคเอกชนจะอยู 20% โดยสัดสวนน้ีจะอยูมาประมาณ 

3 ป แลวเน่ืองจากงานภาครัฐจะเปนงานระยะยาวและงานตอเน่ือง  

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : ในงานภาครัฐ สวนใหญจะเปนผลติภณัฑสําเร็จรูปชนิดใด 

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 ตอบ : ในงานภาครัฐสวนใหญจะเปนผลติภณัฑคอนกรตีสําเร็จรูป 

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย 

 ถาม : ในสวนของ Backlog 722 ลานตามท่ีเสนอมรีายละเอียดอยางไร และจะสามารถรับรูรายไดภายในปหรือ

ภายในสองปหรือไม 

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 
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 ตอบ : Backlog จํานวน 722 ลานบาท จะแบงเปนงานท่ีมีคําสั่งซื้อจํานวน 477 ลานบาท และงานท่ีกําลังติดตาม

คาดวาจะไดอีกจํานวน 245 ลานบาท  โดยจะมีการทยอยรับรูรายได เน่ืองจากงานสวนใหญเปนงานภาครัฐซึ่งงานภาครัฐแลวแต

โครงการวาเปนงานระยะสั้นหรือระยะยาว โดยจะมีระยะเวลาโครงการอยูท่ี 1 ป หรือ 2 ป  

คุณจรรีัตน ช่ืนสุวรรณ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย 

 ถาม : ในงานภาคเอกชนในสัดสวน 20% จะเปนงานท่ีเอกชนประมลูงานภาครัฐ หรือไมอยางไร 

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 ตอบ : ในสวนของงานภาคเอกชนจะเปนงานท่ีกอสรางหรือสั่งซื้อเอง โดยสวนใหญจะเปนงานอสังคหาริมทรัพย 

ยกตัวอยางเชน หมูบาน หรือคอนโดมิเนียม 

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุม เวลา 11.12 น. 

 

 

 

ลงช่ือ                               ประธานท่ีประชุม 

                (นายณรงคฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร) 

                       ประธานกรรมการ 


