รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห อ งประชุ ม แกรนด ฮ อลล โรงแรมการ เ ด น ซี วิ ว
รีสอรท พัทยา เลขที่ 207/1 หมูที่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กรรมการที่เขาประชุม
1. นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

3.

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการอิสระ

4.

นายเกียรติพงศ ณ นคร

5.

นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ

6.
7.

นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

8.
9.

นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอาํ นายการฝายขาย
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอาํ นายการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการเขารวมประชุมคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป
2. นายธนาพันธ ทิพลุย
3. นางสาววิภรณ สัมปทาเสถียร
4. นางสาวศิริรตั น จิตอารีย

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการอาวุโส
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
รองผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
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ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ
2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย ซึ่งทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุมไดกลาวตอนรับผูถือหุนและได
ชี้แจงมาตรการในการเขารวมประชุมเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลที่บริษัท จัดเตรียมไวตามจุดตาง ๆ
- รักษาระยะหางระหวางกันโดยขอใหนั่งตามตําแหนงที่บริษัทจัดไว
- ขอใหผูถือหุนที่มีความประสงคจะสอบถาม ขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาที่ของบริษัทและเพื่อ
ไมใหเสียเวลาอันมีคาของทุกทาน จึงขอใหทานผูถือหุนสอบถามอยางกระชับตรงกับวาระของการประชุม สวน
คําถามหรือขอแนะนําอื่นๆ บริษัทจะจัดทําสรุปคําถามไวแนบทายรายงานการประชุม
บริ ษั ท ได กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ เข าร ว มประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2563 ในวัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2563
(Record Date)
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย ไดกลาวรายงานจํานวนผูถือหุนเขารวมประชุมวามีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเอง 11 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 50 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 293,316,701 หุน คิดเปนรอยละ
51.64026 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จํานวนทั้งสิ้น 568,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามมาตรา
103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 37
นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม และไดมอบหมายให นางสาวมนัญญา
นันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทําหนาที่เปนผูดาํ เนินการประชุม

ฐิติ

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เขารวม
ประชุมตามรายละเอียดขางตน และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละ
วาระ ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูร ับมอบฉันทะทีไ่ ดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแตละทานจะ
ไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และ
เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะตองการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาที่ของบริษัท
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3. ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดรับจากเจาหนาที่ตอนลงทะเบียน และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท โดยผูถือหุนทานใดที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของทาน ทั้งนี้ สําหรับวาระที่ 5 การแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเปนรายบุคคลเพื่อใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ผูถือหุนทานใดทีม่ ีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 5
และ 7 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สวนวาระที่ 6 ตองไดรับอนุมตั ิดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และวาระที่ 8 จะตองไดรบั อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงทีไ่ มเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมผี ูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดง
ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเปนเอกฉันท ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับ
คะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป
ทั้งนี้ กรณีดังตอไปนี้จะถือวาเปนบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ชอง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ไมมีการลงลายมือชื่อ
บริษัทจะไมนับบัตรเสียเปนฐานเสียงในการคํานวณคะแนนเสียง ยกเวนวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะนับบัตรเสียเปนฐาน
เสียงในการคํานวณคะแนนเสียง
สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทได
บันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะแลว
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมเปนสักขีพยาน
ณ จุดนับคะแนนจํานวน 1 ทาน แตปรากฏวาไมมีผูใดอาสาสมัคร
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ของบริษัทไดถูกจัด
ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 29 มี น าคม 2562 โดยมี สํ า เนารายงานการประชุ ม ซึ่ งได นํ า ส ง ให กั บ ผู ถื อ หุ น แล ว พร อ มหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

443,316,701
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 ใหที่ประชุมทราบ
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
ขอมูล ดังนี้
หนวย: ลานบาท
ป 2561
ป 2562
%Change
1. รายไดจากการขายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป
247.21
302.77
22.47
2. รายไดจากการขายผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ
114.96
104.85
8.79
3. รายไดจากการใหบริการ
17.37
12.96
25.39
รวมรายไดจากการขายและใหบริการ
379.54
420.58
10.81
รายไดอื่น
1.41
1.46
3.55
รายไดรวม

380.95

422.04

10.79

กําไรขั้นตนจากการขายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป

74.19

98.73

33.08

อัตรากําไรขั้นตนผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป (รอยละ)

30.01

32.61

8.66

กําไรขั้นตนจากการขายผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ

26.86

32.57

21.26

อัตรากําไรขั้นตนผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ (รอยละ)

23.36

31.06

32.96

3.46

2.67

22.83

กําไรขั้นตนการใหบริการ
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อัตรากําไรขั้นตนจากการบริการ (รอยละ)

19.93

20.62

3.46

104.51

133.97

28.19

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

27.54

32.05

คาใชจายในการขาย

41.99

47.01

11.96

คาใชจายในการบริหาร

38.12

48.82

28.07

กําไรสุทธิ

15.41

25.77

67.23

กําไรขั้นตนรวม

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
4.05
6.11
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก รายงานประจําป 2562 ในสวนของขอมูลทางการเงิน
โครงสรางรายได คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ไดจากเว็บไซตของบริษัท
และบริษัทขอใหผูถือหุนมีความมัน่ ใจวา บริษัทจะทํากําไรใหดียิ่งขึน้ โดยบริษัทมีการจัดทํานโยบายทีส่ ําคัญ เชน
1. นโยบายทางการเงิน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
3. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทยังมีการกําหนดนโยบายอื่น ๆ เพื่อกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอใหเชื่อมั่นวา บริษัทมีการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น เพื่อใหสรางกําไรอยางยัง่ ยืนและมั่งคงตลอดไป
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในแงของยอดขายและกําไรปที่ผานมาในแตละไตรมาสมี Seasonal หรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ดวยวงจรธุรกิจปกติของบริษัท และธุรกิจกอสรางจะมีชวง Low Season ในไตรมาส 2 และจะเริม่ มี
ยอดขายกลับมาในไตรมาสที่ 3 และ 4 สืบเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ซึ่งในไตรมาส 4 และ 1 จะเปนชวงที่ทํายอดขายไดสูงสุด
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : จากปที่ผานมาในไตรมาส 2 บริษัทขาดทุนใชหรือไม และจะทําใหผลการดําเนินงานประจําปมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนดวยหรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ถามองภาพเฉพาะไตรมาส ในไตรมาสที่ 2 ไมไดขาดทุนในทุกป จากการเก็บตัวเลขเบื้องตน จะมีป 2562 ที่
ผานมาที่ขาดทุน เนื่องจากมีการตัง้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเขาไป เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในสวนของตัวเลขสวนสินทรัพยไมใหสูง
เกินไป แตในภาพรวมแลว ผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 จะทําใหภาพรวมของปขาดทุนหรือไม เทาทีผ่ านมาบริษัทไมเคยขาดทุน จะมี
กําไรทุกป
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
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ถาม : บริษัทมีการจัดการอยางไรกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ป 2562 ที่ขาดทุน
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ในสวนของปที่แลวมีการปรับตัวเลขประมาณการทางบัญชีเขาไปเพื่อใหงบการเงินสะทอนตัวเลขที่ถูกตอง
มากที่สุด และไตรมาสที่ 2 ที่มีรายไดต่ํากวาไตรมาสอื่น และเมื่อเจอกับการปรับตัวเลขทางบัญชีเขาไปจึงทําใหปที่ผานมาขาดทุน
ทั้งนี้สัดสวน GP ยังเทาเดิม อยากใหผูถือหุนมั่นใจวา ทางทีมผูบริหารมีมาตรการรองรับกับเรื่องนี้มีการปรับกลยุทธของการขาย
และในดานของการผลิตเราพยายามควบคุมในเรื่องของตนทุน ซึ่งผูบริหารใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : บริษัทมีการเตรียมความพรอมอยางไรเพื่อรองรับมาตรฐานทีม่ ีการปรับใชคือมาตรฐาน TFRS9 กับ TFRS16
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ในสวนของ มาตรฐาน TFRS9 ที่จะกระทบในสวนของ NI ของบริษัท ซึ่งเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของ
ความระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขทางดานบัญชีตั้งแตป 2557 ตั้งแตเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เรามีการปรับตัว
เลขใหสอดคลองกับมาตรฐานมากขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆ ป เพื่อใหตัวเลขไมมากหรือสูงจนเกินไป
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : หนี้เสียของปที่ผานมาที่ไมสามารถเก็บได มีจาํ นวนถึง 10 ลานบาทหรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ไมถึงจํานวน 10 ลานบาท จะอยูที่ประมาณ 3 ลานบาท
เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติ
มติ
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูกลาวสรุป
รายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาววาบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
และอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท สํ า หรั บ รอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบ จาก
ผูสอบบัญชีแลวและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปที่ไดจัดสงไปยังผูถอื
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
ป 2562 (ลานบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม

184.88
597.50
6

ป 2561 (ลานบาท )
149.81
552.68

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
รายไดรวม
สวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

117.37
169.75
422.04
427.75
25.77
0.059

180.28
272.10
350.95
280.58
15.41
0.037

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท
สํ า หรั บ รอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท แล ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมแลวกอนการประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
มติ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

443,316,701
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูก ลาวรายงาน

ในวาระนี้
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวตอที่ประชุมวาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการแลว ตรวจสอบจากผูส อบบัญชีบริษัทมีกําไรสุทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป
2562 จํานวน 25,770,558.04 บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 80,153,891.91 บาท
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผถู ือหุน ซึ่งการจายเงินปนผลนัน้ จะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน
สภาพคลอง แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษทั ฯ
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เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงมีมติใหเลื่อนการประชุมสามัญประจําป 2563 ออกไป และเพื่อเปนการลดผลกระทบจาก
การเลื่อนการประชุมดังกลาวคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจากผลประกอบการป 2562 ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงินจํานวน 1,283,567.25 บาท และการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานประจําป 2562 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 56,800,000 บาท และกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563
ทั้งนี้ บริษัทไมมีการจายเงินปนผลประจําป จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรจากผล
ประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,283,567.25 บาท และการ
จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 56,800,000 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เทากับรอย
ละ 220.41 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
คุณจรีรัตน ชื่นสุวรรณ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
ถาม : มีการจายเงินปนผลครั้งเดียว และเปนการจายเงินปนผลระหวางการใชหรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : บริษัทมีการจายเงินปนผลเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งที่จริงแลวจะเปนการจายเงินปนผลประจําปที่จะตองเปนการ
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการเลื่อน
ประชุมสามัญผูถือหุนออกไป จึงมีการขอมติกรรมการเพื่ออนุมัติจา ยเงินปนผลระแทนเพื่อไมใหเปนผลกระทบจากการเลื่อนการ
ประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : สอบถามเหตุผลที่จายเงินปนผลเกินจากกําไรที่ทําไดในป 2562
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : มีการนําเงินในสวนของกําไรสะสมเขามาจายดวยนอกเหนือจากกําไรสุทธิ ประจําป 2562
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในการจายเงินปนผลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผานมา บริษทั มีการกูเงินมาเพื่อจายหรือไม เนือ่ งจากตามงบ
ไตรมาสที่ 1 ป 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสด 38 ลานบาท เกิดจากเงินกูระยะสั้นจํานวน 35 ลานบาท ไมแนใจ
วาการจายเงินปนปนผลจํานวนดังกลาว บริษัทนําเงินสวนไหนมาจายเงินปนผลระหวางกาล
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
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ตอบ : บริษัทไมมีการกูเงินมาเพื่อจายเงินปนผล ซึ่งในระหวางเดือนและระหวางไตรมาสบริษัทมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานอยูแลวซึ่งก็เปนเงินจํานวนหนึ่งที่เพียงตอการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในไตรมาสที่ 1 ป 2563 บริษัทมีกําไรสะสมจํานวนประมาณ 80 ลานบาท จายเงินปนผลไปแลวจํานวน 56
ลานบาท ทําใหกําไรสะสมเหลืออยูที่ประมาณ 20 ลานบาทใชหรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : จะเหลือตามยอดที่ปรากฏในงบการเงินตามที่บริษัทเปดเผย
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : จะมีการเปลีย่ นนโยบายเงินปนผลหรือไม
คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ตอบ : ในปจจุบันยังมีไมการพิจารณาในเรื่องนี้
เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติ
มติ
วาระที่ 5

ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลตามที่เสนอ

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

ประธานฯ แจงวา เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตองออกตาม
วาระจะออกจากหองประชุม ไดแก นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง และ นายเกียรติพงศ ณ นคร
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูกลาวรายงานในวาระนี้
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ไดแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และขอบังคับของบริษทั ขอ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่ง
ในสาม หรือจํานวนใกลทสี่ ุดกับสวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ซึ่งการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากไดมี
รายชื่อดังตอไปนี้
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ

2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ

3. นายเกียรติพงศ ณ นคร

กรรมการอิสระ
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปนผูพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณานําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยไดพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการ 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปนผูที่มีความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงเวลาที่ผานมาเปน
ประโยชนกบั บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ทาน ไมเปน
ผูมีคุณสมบัติตองหามประการใด และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือ
ถือหุนในกิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระ จะสามารถ
ใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกีย่ วของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเห็นสมควร
เสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึ่งรายละเอียดประวัติของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปนกรรมการ
อิสระจะสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวม
กรรมการผูม ีสวนไดเสีย ไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
อนุมัติแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 ทานดังกลาว ซึ่งเปนกรรมการทีต่ องออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : กรณีคณ
ุ สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ออกจากตําแหนง ในวาระนี้ คุณสุรสิทธิ์ ตองงดออกเสียงหรือไม
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย
ตอบ : ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดผูถือหุนที่เปนกรรมการออกจากตําแหนงสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการ
มติ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง
เห็นดวย
443,316,701
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
เห็นดวย
443,316,701
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
3. นายเกียรติพงศ ณ นคร
เห็นดวย
443,316,701
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
วาระที่ 6

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน
ผูกลาวรายงานวาระนี้ตอที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2563 และ
พิจารณาตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหิ นาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และขอมูลเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกลเคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว พบวาคาตอบแทน
กรรมการที่บริษัทกําหนดนั้นอยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ที่ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 โดยใหจายในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1. คาเบี้ยประชุม
องคประกอบของคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
15,000
10,000
12,000
10,000

เบี้ยประชุมจะจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น
2. บําเหน็จกรรมการ
บริษัทจะจายบําเหน็จกรรมการสําหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเห็นสมควร แตรวมแลวมีจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาท) ตอป
ในการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทไมไดรับผลประโยชนอนื่ ใดนอกจาก
เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กําหนดขางตน
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ
ขางตนทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

443,316,701
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0
0
0

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดในวาระ

นี้ตอที่ประชุม
นางสาวมนั ญ ญา ฐิ ติ นั น ทวรรณ ที่ ป รึก ษากฎหมาย ได ก ล าวชี้แ จงวา คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จารณา
คุณสมบัติของผูสอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบ
บัญชีแลว มีความเห็นและเสนอใหแตงตั้ง
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1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญ ชีของบริษัท ประจําป 2563 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหนาที่แทน โดยผูสอบ
บัญชี ไมไดใหบริการอื่น ๆ แกบริษัทและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปนี้ เปนการปฏิบัติ
หนาที่ผูสอบบัญชีปที่ 3 และกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2563 เปนเงินจํานวนไมเกิน 2,130,000 บาท
โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ
ที่ป ระชุม คณะกรรมการเห็น ควรเสนอใหที่ ประชุมพิ จารณาและอนุ มัติการแตงตั้ งผูสอบบั ญ ชี และการกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2562 ตามรายละเอียดที่นําเสนอ
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย
วาระที่ 8

443,316,701
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดใน
วาระนี้ตอที่ประชุม
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย กลาววาสืบเนือ่ งจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผานมาได
มีการประกาศใชบังคับพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
โดยใหยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สาระสําคัญที่ยกเลิกคือขอกําหนดเรื่องผูเ ขารวมประชุมจํานวน
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ขององคประชุมตองอยูในสถานที่เดียวกัน และผูเขารวมประชุมทุกคนตองอยูในประเทศไทย ซึ่งขอบังคับของ
บริษัทมีขอกําหนดเรื่องผูเขารวมประชุมดังกลาว
ดังนั้น
เพื่อใหขอบังคับของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของ
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พระราชกําหนดฉบับใหมดังกลาวและเพื่อความชัดเจนเกีย่ วกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท

บริษัทจึงประสงคจะ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 17 ขอ 28 และขอ 37 รายละเอียดปรากฏตามขอบังคับที่เสนอใหแกไขเพิ่มเติม สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขอ
17.

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับใหม

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้

ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งตั้งกรรมการโดยใชเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(2) ผูถือหุน แตละคนจะใชค ะแนนเสียงที่มี อยูเลือกตั้ ง (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
บุคคลคนเดี ยวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน (2) ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู เลื อ กตั้ ง
บุ ค คลคนเดี ยวหรือ หลายคนเป น กรรมการก็ ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ เท า จํ า นวน (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ เท า จํ า นวน
กรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึ งเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรบั การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
กรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหเลือกโดยวิธีจับฉลาก
คะแนนเสี ย งเท ากั น เกิ น จํ านวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี
เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด

28.

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวย
ตนเองหรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตอง
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวย
ตนเองหรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตอง
มีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม

นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กรรมการที่เขารวม
ประชุมทั้งหมดจะตองอยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการที่เขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน

ในกรณีที่มีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
ดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด
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ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม

ขอ

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับใหม

สามขององคประชุมจะตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน
และจะตองกระทําผานระบบควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
โดยใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลวแต
กรณี) ของกรรมการผูเ ขารวมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทั้งขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกิดจาก
การบันทึกดังกลาว และระบบควบคุมการประชุมตองมี
องคประกอบพื้นฐานเปนไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแกไขเพิม่ เติม

คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ถามีรองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมี
รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่
ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เปนประธานในที่ประชุม

ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได ถามีรอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมรี องประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม
37.

ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวย
ตนเองหรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมี
จํานวนผูถือหุนและผูร ับมอบฉันทะจากผูถือหุน
(ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายีส่ ิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองค
ประชุม
นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูถือหุนและผูร ับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จะตองอยูในราชอาณาจักร และผูถ ือหุนและผูร ับมอบ
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ในการประชุมผูถือหุนไมวา จะเปนการประชุมดวยตนเอง
หรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจํานวน
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถ ือหุน (ถามี) เขารวม
ประชุมไมนอยกวายีส่ ิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่มีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
ดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อ

ขอ

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับใหม

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่เขารวมประชุมจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชุมจะตองอยูใน
ที่ประชุมแหงเดียวกัน และจะตองกระทําผานระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศโดยใหมกี ารบันทึกเสียง หรือ
ทั้งเสียงและภาพ (แลวแตกรณี) ของกรรมการผูเขารวม
ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรที่เกิดจากการบันทึกดังกลาว และ
ระบบควบคุมการประชุมตองมีองคประกอบพื้นฐาน
เปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2557 รวมถึงที่จะมีแกไขเพิ่มเติม

ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวน ผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว
หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือ
หุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ
ผูถือหุนรองขอ
ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ
หุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอน วันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อ
ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม
ตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียก
นัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป
ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยัง ผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7)
วันกอน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม
จําเปนตองครบองคประชุม

มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ
ขางตนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

426,369,501
0
14,947,200

เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.6283
0
3.3717

บัตรเสีย
วาระที่ 9

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนที่เขารวมประชุมวา มีทานใดตองการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม เมื่อไม
มีผูใดเสนอเรื่องอื่นตอที่ประชุม ประธานฯ จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย ไดกลาวเสนอใหบริษัทพิจารณาการจายเงินปนผล 2 ครั้งตอป ตาม
นโยบายบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนแรงจูงใจในการถือหุน
ประธานฯ ไดมอบหมายให นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ กลาวรายงานแผนการดําเนินงานในป
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทตั้งเปากําไรโตจากเดิมอยางนอย 10% จากป 2562
2. บริษัทมี Backlog งานที่มีคําสั่งซื้อจํานวน 477 ลานบาท และงานที่กําลังติดตามคาดวาจะไดอีกจํานวน 245
ลานบาท รวมเปนจํานวนโดยประมาณ 722 ลานบาท
3. บริษัทมีแผนขยายไลนผลิตสินคา และปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น
4. ผลการดําเนินในป 2563 มีแนวโนมในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
5. บริษัทปลอดภัยจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากในภาคการ
กอสรางไมอยูในกิจการควบคุมตาม พรก. ของรัฐ จึงสามารถดําเนินกิจการไดตามปกติ
ผูถือหุนมีขอซักถามเพิม่ เติม ดังนี้
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในป 2563 บริษัทมีสัดสวนงานภาครัฐและภาคเอกชนอยูที่ปะมาณเทาไหร
คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
ตอบ : สัดสวนงานภาครัฐของบริษัทจะอยูที่ 80% และงานภาคเอกชนจะอยู 20% โดยสัดสวนนี้จะอยูมาประมาณ
3 ป แลวเนื่องจากงานภาครัฐจะเปนงานระยะยาวและงานตอเนื่อง
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในงานภาครัฐ สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปชนิดใด
คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
ตอบ : ในงานภาครัฐสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป
คุณเอิญ สุริยะฉาย ผูรับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุชัย
ถาม : ในสวนของ Backlog 722 ลานตามที่เสนอมีรายละเอียดอยางไร และจะสามารถรับรูร ายไดภายในปหรือ
ภายในสองปหรือไม
คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
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ตอบ : Backlog จํานวน 722 ลานบาท จะแบงเปนงานที่มีคําสั่งซื้อจํานวน 477 ลานบาท และงานที่กําลังติดตาม
คาดวาจะไดอีกจํานวน 245 ลานบาท โดยจะมีการทยอยรับรูร ายได เนื่องจากงานสวนใหญเปนงานภาครัฐซึ่งงานภาครัฐแลวแต
โครงการวาเปนงานระยะสั้นหรือระยะยาว โดยจะมีระยะเวลาโครงการอยูที่ 1 ป หรือ 2 ป
คุณจรีรัตน ชื่นสุวรรณ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
ถาม : ในงานภาคเอกชนในสัดสวน 20% จะเปนงานที่เอกชนประมูลงานภาครัฐ หรือไมอยางไร
คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
ตอบ : ในสวนของงานภาคเอกชนจะเปนงานที่กอสรางหรือสั่งซื้อเอง โดยสวนใหญจะเปนงานอสังคหาริมทรัพย
ยกตัวอยางเชน หมูบาน หรือคอนโดมิเนียม
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 11.12 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
ประธานกรรมการ
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