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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

ของ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564  เวลา 10:00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 220/26 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  

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/ ผูอํานวยการฝายขาย 

9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอํานวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  

กรรมการเขารวมประชุมคิดเปนสดัสวนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  

1. นางสาววิภรณ สมัปทาเสถียร            รองผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

2. 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 ทําหนาท่ีพิธีกร ไดกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และแจงให

ทราบถึงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม  

- ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลท่ีบริษัท จัดเตรียมไวตามจดุตาง ๆ  

- รักษาระยะหางระหวางกันโดยขอใหน่ังตามตําแหนงท่ีบริษัทจดัไว 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และในวันน้ี มผีูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวย

ตนเอง 8 ราย และดวยการมอบฉันทะอีก 39 ราย นับจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมรวมท้ังสิน้ 411,265,200 หุน คิดเปน

รอยละ 72.40 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จํานวนรวมท้ังสิ้น 568,000,000 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามมาตรา 

103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  และขอบังคับของบริษัทขอท่ี 37   

นายณรงคฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม และไดมอบหมายให นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ ท่ี

ปรึกษากฎหมาย ทําหนาท่ีเปนผูดาํเนินการประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหารและท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเขารวมประชุมตามรายช่ือท่ี

ปรากฏขางตน และช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการดําเนินการประชุมและข้ันตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังน้ี 

1. ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแตละทานจะ

ไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระน้ัน ๆ กรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือ

แสดงความเห็นขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาท่ีของบริษัท 
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3. ภายหลังท่ีทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด 

ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีตอนลงทะเบียน และสงคืนให กับเจาหนาท่ีของบริษัท  โดย 

ผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหยกมือข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทาน ท้ังน้ี สําหรับวาระท่ี 5 

การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ บริษัทจะเสนอช่ือเปนรายบุคคลเพ่ือใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน ผูถือหุนทานใดท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระท่ี 2 ซึ่งเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองมีการออกเสยีงลงคะแนน วาระท่ี 1 3 4 5  และ 

7 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สวนวาระท่ี 6 ตองไดรบัอนุมัตดิวยคะแนนเสยีงไม

นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม  

โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวน้ันหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม 

สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมมผีูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดง

ความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเปนเอกฉันท ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเปนการเสียเวลาระหวางท่ีรอการนับ

คะแนนเสยีงจะใหพิจารณาวาระถัดไป 

ท้ังน้ี กรณีดังตอไปน้ีจะถือวาเปนบัตรเสีย 

(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ชอง หรือไมมีการทําเครื่องหมายในชองใดๆ เลย ซึ่งแสดงวาจะ

ออกเสียงลงคะแนนอยางใด 

(2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ 

(3) บัตรลงคะแนนท่ีไมมีการลงลายมอืช่ือ 

บริษัทจะไมนับบัตรเสยีเปนฐานเสยีงในการคํานวณคะแนนเสยีง ยกเวนวาระท่ี 6 ท่ีจะนับบัตรเสียเปนฐานเสียงในการ

คํานวณคะแนนเสียง 

สําหรับผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทได

บันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะแลว 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมรวมเปนสักขีพยาน 

ณ จุดนับคะแนนจํานวน 1 ทาน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัทไดถูกจัด

ข้ึนเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดนําสงใหกับผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
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นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  411,265,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหท่ีประชุมทราบ 

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตาม

ขอมูล ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท ป 2562 ป 2563 %Change 

รายไดรวม 422.04 420.8 0.29% 

กําไรข้ันตน 133.97 116.92 12.73% 

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 31.86 27.87 12.52% 

คาใชจายในการขาย 47.01 48.18 2.49% 

คาใชจายในการบริหาร 48.82 47.5 2.70% 

ตนทุนทางการเงิน 8.64 3.71 57.06% 

กําไรสุทธิ 25.77 14.70 42.96% 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 6.11 3.49 42.88% 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคดิเห็นใด 

เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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 2563 ซึ่ งผ านการตรวจสอบจาก 

ผูสอบบัญชีแลวและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report

ประจําป 2563 ท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุมโดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังน้ี 

หนวย: ลานบาท ป 2563  (ลานบาท)    ป 2562 (ลานบาท ) 

สินทรัพยหมุนเวียน 161.52 184.88 

สินทรัพยรวม 571.45 597.50 

หน้ีสินหมุนเวียน 156.16 117.37 

หน้ีสินรวม 193.73 169.75 

รายไดรวม 420.80 422.04 

สวนของผูถือหุน 377.71 427.75 

กําไรสุทธิ 14.70 25.77 

กําไรตอหุน (บาท) 0.026 0.059 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคดิเห็นใด 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบป

บัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว และคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ

ประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย 413,885,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง  

บัตรเสีย 0 เสียง  
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วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน

ในวาระน้ี  

 นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวตอท่ีประชุมวาจากผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําป 

2563 จํานวน 14,432,921 บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 29,392,227 บาท  

 นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และทุนสาํรองตามกฎหมายในแตละป ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสดุแกผูถือหุน ซึ่งการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน 

สภาพคลอง แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหน่ึงจาก

ผลประกอบการป 2563 ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 735,161 บาท และการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ

จากผลการดําเนินงานประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.016 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,088,000 บาท โดยมีกําหนด

รายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายใน

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564  

ท้ังน้ี อัตราเงินปนผลท่ีจายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เทากับรอย

ละ 62.97   ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท    

 นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคดิเห็นใด  

 มติ ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรสวนหน่ึงจํานวน 735,161 บาท เปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และการจายเงินปนผลสาํหรับผลการดําเนินงานสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.016 บาทตอ

หุน ตามรายละเอียดท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  413,885,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

 



 

7 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจงวา เพ่ือใหเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีตองออกตาม

วาระจะออกจากหองประชุม ไดแก นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ  นายสมชาย เลิศศักดิ์ วิมาน  และนางสาวอมลวรรณ  

ชัยตระกูลทอง  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ เปนผูกลาวรายงานในวาระน้ี  

 นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดแจงวา ตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการคดิเปนจํานวนหน่ึงในสาม หรือ

จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสดุเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในครั้งน้ีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมรีายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายณัฐพงษ ลิมปคณุพงษ    กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน  กรรมการอิสระ 

3.  นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปนผูพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณานําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยไดพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัท และ

คุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการ 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปนผูท่ีมีความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงเวลาท่ีผานมาเปน

ประโยชนกับบริษัท และกรรมการท้ัง 3 ทาน ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามประการใด และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุนใน

กิจการใดท่ีมีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระ จะสามารถ

ใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลกัเกณฑท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ

ใหกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งรายละเอียดประวัติของ

กรรมการท้ัง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ได

พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งบุคคลท้ัง 3 ทาน

ดังกลาว ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคดิเห็นใด 
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการ

ท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ 

เห็นดวย  413,885,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

 2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน 

เห็นดวย  413,885,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง 

เห็นดวย  383,885,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ไดแสดงความประสงคไมออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาแตงตั้งตนเองกลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  เปน

ผูกลาวรายงานวาระน้ีตอท่ีประชุม  

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2564 และ

พิจารณาตามหลักเกณฑและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหินาท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท และขอมลูเปรยีบเทียบอางอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มขีนาดและลักษณะของธุรกิจท่ี

ใกลเคียงกัน รวมท้ังผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว พบวาคาตอบแทน

กรรมการท่ีบริษัทกําหนดน้ันอยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบและระมดัระวังแลว เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาและอนุมตัิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 โดยใหจายในรูปของเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  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 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอขางตน

ทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวย  414,165,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0    

บัตรเสีย  0    
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วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ เปนผูกลาวช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ ไดกลาวช้ีแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี

ของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชีแลว  มีความเห็น

และเสนอใหแตงตั้ง  

1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377  หรือ 

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 

3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2564 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 ผูสอบบัญชีท่ีเสนอช่ือแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปน้ี เปนการปฏิบัติ

หนาท่ีผูสอบบัญชีปท่ี 4 และกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 เปนเงินจํานวนไมเกิน 1,450,000 บาท 

โดยไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2564 ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอ 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด

ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตนดวยคะแนนเสียง  ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 414,165,200 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมวา มีทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนในการประชุมครั้งน้ีหรือไม เมื่อไม

มีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนตอท่ีประชุม ประธานฯ จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพ่ิมเติม ซึ่งมผีูถือหุนไดสอบถามดังน้ี 

นายโรจนินทร ธิติภสัสราวงศ  ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 

 ตามท่ีผูบริหารแจงเรื่องการแขงขันในตลาดคอนขางสูง อยากทราบแนวทางการแขงขัน และบริษัทมีแนวทางในการ

ดําเนินการอยางไร 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 จากตนป 2563 ท่ีผานมา การแขงขันคอนขางรุนแรงเน่ืองจากตลาดหดตัว และจากสถานการณการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําใหผูประกอบการจากเดิมท่ีอยูคนละ Segment กับบริษัทไดเขามาแขงขัน Segment เดียวกับบริษัท

อีกดวย ท้ังน้ีบริษัทไดมีการเตรียมตัวในการแขงขันมาเปนระยะเวลานาน เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทจะมีสภาวะการแขงขันทาง

ตลาดท่ีคอนขางสูงอยูเปนชวงๆ และหลังจากเศรษฐกิจกลับมาสูภาวะปกติ การแขงขันดังกลาวก็จะหายไป  จากคําถามของผูถือหุน 

เบ้ืองตนในชวงป 2561 – 2562  บริษัทฯสรางทีมวิศวกรในการออกแบบผลติภณัฑ สรางความแตกตางในการขาย เน่ืองดวยบริษัท

ไมไดเปนรายใหญในตลาด แตเปนรายขนาดกลางมีความคลองตัวในการแขงขันมากกวา ท่ีผานมาบริษัทฯไดพบลูกคาเพ่ือนําเสนอ

ผลิตภณัฑใหตอบสนองความตองการของลูกคา โดยนําเสนอผลติภณัฑคอนกรตีสําเร็จรูปใหแกลูกคา แทนการหลอคอนกรตีหนา

งาน ขอดีของผลติภณัฑคอนกรตีสาํเร็จรปูคือความสวยงามของผลติภัณฑ และสามารถคุมตนทุนไดซึ่งเปนขอสําคัญสําหรับลูกคา 

ท้ังน้ีบริษัทยังมีการคิดคนผลติภณัฑใหมอยูตลอดเวลา สามารถตดิตามไดท้ังในชอง Website และ Facebook ของบริษัท  

ยกตัวอยางเชนในป 2563 ท่ีผานมาบริษัทไดเสนอผลติภณัฑใหมคอืกําแพงกันดิน ซึ่งไดรับผลตอบรบัคอนขางดี เน่ืองจากการหลอ

กําแพงกันดินท่ีหนางานจะมีคาใชจายท่ีคอนขางสูง และใชเวลาในการทํางานท่ีคอนขางนาน บริษัทฯจึงคิดคนผลิตภณัฑดังกลาว

ข้ึนมาเพ่ือนําเสนอแกลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถตดิตั้งกําแพงกันดินไดเร็วข้ึนและไดตนทุนท่ีถูกลง ท้ังน้ีในป 2563 ท่ีผานมาบริษัทฯ ได

มีการซื้อ plantคอนกรีตผสมเสร็จเพ่ิมข้ึน และจดัตั้งสาขาท่ี 5 ของบริษัทจากการซื้อ plantคอนกรีตดงักลาวทําใหบริษัทฯ มีรายได

จากการขายคอนกรตีผสมเสร็จเพ่ิมข้ึน ทดแทนรายไดของคอนกรีตสําเรจ็รูปท่ีลดลง ทําใหสดัสวนรายไดของบริษัทยังคงท่ี และในป 

2564 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทรวมทุนจําหนายผลติภณัฑคอนกรีตสําเร็จรูปในระบบพรีคาสท ปจจุบันอยูในข้ันตอนการ

สรางโรงงานคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถรับรูรายไดภายในไตรมาสท่ี 2 ป 2564   ซึ่งแนวทางในการแขงขันในป 2564 น้ี บริษัท

ยังคงใชกลยุทธเดิมอยางท่ีเรียนใหทราบเบ้ืองตนคือใกลชิดลูกคาใหมากข้ึน รักษาฐานลูกคาเดิม และนําเสนอผลิตภัณฑใหมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 

นายโรจนินทร ธิติภสัสราวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 จาก Backlog ท่ีมีตามตัวเลขท่ีคาดการณเอาไวเมื่อตนป 2564 ซึ่งในปจจุบันมีการระบาดของไวรสัโคโรนา  

(COVID – 19) เพ่ิมข้ึน สงผลกับตวัเลข Backlog อยางไร 

 นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 ในสวนของ Backlog ไดรับผลกระทบนอย เน่ืองจากพนักงานขายยังคงเสนอขายสินคา และยังคงสงสนิคาออกทุก

วันตามปกติ และยังคงมีงานใหมเขามา ปจจุบันงานกอสรางตางๆยงัคงดําเนินการตามปกติ ในสวนของงานภาครัฐยังคงมีออกมา
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เรื่อยๆ แตจะชากวาท่ีผานมา แตเน่ืองจากตามท่ีเรียนแจงไวเบ้ืองตนในเรื่องของสภาวะการแขงขันทางตลาดท่ีคอนขางสูงในชวงน้ี

จึงสงผลตอกําไรข้ันตน อยางไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามบริหารกําไรข้ันตนใหอยูในระดับเดียวกับปท่ีผานมา 

 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดมอบหมายให นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

กลาวรายงาน ภาพรวมของป 2563 แผนการดําเนินงานในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. บริษัทจัดตั้งสาขาท่ี 5 และลงทุนซื้อทรัพยสินเครื่องจักรชุดผสมคอนกรีต (Mobile Plant)  และรถโมคอนกรีต

เพ่ือขยายกําลังการผลติคอนกรตีผสมเสร็จของบริษัท ขยายพ้ืนท่ีในการจัดสง ขยายฐานลูกคา และเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑคอนกรีต

ผสมเสร็จ 

 2. ในป 2564 บริษัทตั้งเปากําไรโตเพ่ิมข้ึน 10% จากป 2563 

 3. บริษัทมี Backlog งานท่ีมีคําสั่งซื้อจํานวน 225 ลานบาท และงานท่ีกําลังติดตามคาดวาจะไดอีกจํานวน 445 

ลานบาท รวมเปนจํานวนโดยประมาณ 670 ลานบาท 

 4. บริษัทไดจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทรวมทุน บริษัท เอสทีซี พรีเมียร พรีคาสท จํากัด ทุนจดทะเบียน 20,000,000 

ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในสดัสวน 55% ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจัดจาํหนายผลติภัณฑคอนกรีตสําเร็จรปูใน 

ระบบพรีคาสท (Precast) จะสามารถเปดดําเนินการไดภายในไตรมาสท่ี 2 ป 2564 

 

นายโรจนินทร ธิติภสัสราวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 ในสวนของงานในระบบพรีคาสท  เมื่อเปรียบเทียบกับการกอสรางแบบปกติท่ัวไป การกอสรางแบบไหนมีตนทุนท่ี

ถูกกวา 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดัการ 

 ราคาจะใกลเคียงกัน แตจะตางกันท่ีระยะเวลาในการกอสรางซึ่งการกอสรางในระบบพรีคาสท ระยะเวลาจะแลว

เสร็จเร็วกวาแบบปกติท่ัวไป 

 

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

ลงช่ือ                               ประธานท่ีประชุม 

                (นายณรงคฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร) 

                       ประธานกรรมการ 




