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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 

ของ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565  เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี 20150  

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2.  นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.  นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการอิสระ 

4. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

5. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ

อิสระ 

6. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 

7. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

8. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป�นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายภูมภิวัน จันทนาลักษณ์  ผู้อํานวยการฝ่ายขาย 

2. นางสาววิภรณ์ สมัปทาเสถียร            ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

2. นางสาวธนวรรณ ชลายนาวิน  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด 

3. นายศุภศานต์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด 
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เร่ิมการประชุม 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าท่ีพิธีกรไดช้ี้แจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังน้ี 

- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาการประชุม  

- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ท่ีบริษัท จัดเตรียมไว้ตามจดุต่าง ๆ  

- รักษาระยะห่างระหว่างกันโดยขอให้น่ังตามตำแหน่งท่ีบริษัทจดัไว้ 

บริษัทได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 (Record 

Date)   

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย รวมท้ังสิ้นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นไดท้ั้งสิ้น 427,616,800 หุ้น คิด

เป�นร้อยละ 75.28 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท จำนวนท้ังสิ้น 568,000,000 หุ้น ครบเป�นองค์ประชุมตาม

มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535  และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 37   

นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเป�ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำป� 2565 กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และไดม้อบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโฉม ท่ีปรึกษากฎหมาย ทำ

หน้าท่ีเป�นผู้ดำเนินการประชุม 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้แจ้งรายช่ือกรรมการ ผู้บริหารและท่ีปรึกษาของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด

ข้างต้น และช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการดำเนินการประชุมและข้ันตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ับมอบฉันทะท่ีไดร้ับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแตล่ะท่านจะ

ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ

เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระน้ัน ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือ

แสดงความเห็นกรณุายกมือข้ึนและขอให้ท่านแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป�นผูร้ับมอบฉันทะกรุณาแจ้งช่ือผู้ถือหุ้นท่ี

ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ีประชุมทราบด้วยทุกครั้ง 

3. ภายหลังท่ีท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด 

ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดย 

ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บบัตรลงคะแนน ท้ังน้ี สำหรับวาระท่ี 5 การ

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอช่ือเป�นรายบุคคลเพ่ือให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป�นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระท่ี 2 ซึ่งเป�นวาระพิจารณารับทราบจงึไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 1 3 4 5  

และ 7 ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 6 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม  
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โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวน้ันหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม 

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป�นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่มผีู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดง

ความคิดเห็นเป�นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเป�นเอกฉันท์ ท้ังน้ี เพ่ือมิให้เป�นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนับ

คะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ท้ังน้ี กรณดีังต่อไปน้ีจะถือว่าเป�นบัตรเสีย 

(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะ

ออกเสียงลงคะแนนอย่างใด 

(2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกำกับ 

(3) บัตรลงคะแนนท่ีไมม่ีการลงลายมอืช่ือ 

บริษัทจะไม่นับบัตรเสยีเป�นฐานเสยีงในการคำนวณคะแนนเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 6 ท่ีจะนับบัตรเสียเป�นฐานเสียงในการ

คำนวณคะแนนเสียง 

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะใหผู้้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้

บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

เพ่ือให้เป�นไปตามหลักการกำกับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดเ้ชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรว่มเป�นสักขีพยาน 

ณ จุดนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน โดยนายกมลภู จรูญวโรดม อาสาเป�นสักขีพยานในการนับคะแนน  

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564 ของบริษัท ซึ่งจัด

ข้ึนเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   
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วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป�นผู้กล่าวรายงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 ให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตาม

ข้อมูลดังน้ี 

ในป� 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 422.33 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1.52 ล้านบาท คิดเป�น 

ร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับป� 2563 สืบเน่ืองมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึง่ในป� 2564 บริษัทยังคงได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนจากทุกภาคส่วน ประกอบกับสภาวะ

ตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงข้ึนจากการท่ีอุปสงค์จากผู้บรโิภคลดลง แต่บริษัทยังคงพยายามรักษาฐานลกูค้าและระดับรายได้ให้อยู่ใน

อัตราคงท่ี 

บริษัทมีกำไรข้ันต้นจำนวน 109.51 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 26.18 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลง 7.41 

ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับป�ก่อนหน้าสืบเน่ืองจากการหดตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขันสูงข้ึนจึง

ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรข้ันต้นได้ในอัตราท่ีลดลง 

ท้ังน้ีในป� 2564  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึน 11.12 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 23.09 เมื่อเทียบกับป�ท่ีผ่านมา 

สืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการขนส่งสินค้า ท้ังในส่วนของราคาน้ำมันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการผันแปร

ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 45.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.26 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 

4.75 เมื่อเทียบกับป�ท่ีผ่านมาสืบเน่ืองมาจากในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีการรับชำระเข้ามา 

โดยสรุปในป� 2564 บริษัทมีกำไรสทุธิจำนวน 4.52 ล้านบาท ลดลง คิดเป�นร้อยละ 69.29  เมื่อเทียบกับป�  2563 

สืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขาย และการการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสภาวะการตลาดท่ี

มีการแข่งขันสูง ทำให้ส่งผลต่อกำไรสุทธิ 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตป่รากฎว่าไมม่ีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด 

เน่ืองจากเป�นวาระพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป�นผู้กล่าวสรุปงบ

การเงินรวมของบริษัท 

  นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

และอนุมั ติ งบการเงินของบริ ษั ท  สำหรับรอบป� บัญ ชีสิ้ นสุ ด  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report

ประจำป� 2564 ท่ีได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดท่ีสำคัญดังน้ี 

 
ป� 2564  (ล้านบาท)               ป� 2563 (ล้านบาท ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 150.75 161.52 

สินทรัพย์รวม 588.33 571.45 

หน้ีสินหมุนเวียน 171.85 156.16 

หน้ีสินรวม 216.69 193.73 

รายได้รวม 422.326 420.80 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 371.63 377.71 

กำไรสุทธิ 3.00 14.70 

กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.005 0.026 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตป่รากฎว่าไมม่ีผู้ใดซกัถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชี

สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำป�ท่ีได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ

ประชุม 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   
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วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป�นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินป�นผลสำหรับผล

การดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป�นผูก้ล่าวรายงาน

ในวาระน้ี  

 นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน

รอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ 

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 จำนวน 3,007,058 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 

24,593,608 บาท  

 เน่ืองจาก บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไมต่่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละป� ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินป�นผลโดยคำนึงถึงป�จจัย

ต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินป�นผลน้ันจะต้องไมม่ีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง

การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และป�จจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหน่ึงจาก

ผลประกอบการป� 2564 ไว้เป�นทุนสำรองตามกฎหมายเป�นเงินจำนวนท้ังสิ้น 225,753 บาท และการงดจ่ายเงินป�นผลจากกําไร

สุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป� 2564 เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจําเป�นต้องสํารองเงินสดไว้เพ่ือ

เป�นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท 

 นายศุภศานต์ สระทองโฉม ไดเ้ป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตป่รากฎว่าไมม่ีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด  

 มติ ท่ีประชุมมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมตัิการจัดสรรเงินกำไรส่วนหน่ึงจำนวน 225,753 บาท เป�นทุนสำรองตาม

กฎหมาย และการงดจ่ายเงินป�นผลจากผลการดำเนินงานประจำป� 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้เป�นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเชิญกรรมการท่ีต้องออกตาม

วาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง และนางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล ออก

จากห้องประชุมเป�นการช่ัวคราว และได้มอบหมายให้นายสุรสิทธ์ิ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าท่ีประธานใน

ท่ีประชุม โดยนายศุภศานต์ สระทองโฉม เป�นผู้กล่าวรายงานในวาระน้ี  

 นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้แจง้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป�ทุกครั้ง กรรมการคดิเป�นจำนวนหน่ึงในสาม หรือจำนวนใกล้

ท่ีสุดกับจำนวนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากตำแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากตำแหน่งในป�แรก และป�ท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนป�ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป�นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจำป� 2565 ในครั้งน้ีกรรมการท่ีต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร  กรรมการอิสระ 

2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง  กรรมการ 

3.  นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เป�นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณานำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ

คุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป�นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป�นผู้ท่ีมีความ

เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป�น

ประโยชน์กับบริษัท และกรรมการท้ัง 3 ท่าน ไม่เป�นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน

กิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เป�นกรรมการอิสระ จะ

สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระและเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึง

เห็นสมควรเสนอให้กรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซึ่งรายละเอียด

ประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน

ได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคล

ท้ัง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป�นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แตป่รากฎว่าไมม่ีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป�นกรรมการท่ีต้องออก

จากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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1. นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร 

เห็นด้วย  397,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 92.9844 

ไม่เห็นด้วย  30,000,000 เสียง คิดเป�นร้อยละ 7.0156 

งดออกเสยีง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

 2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง  0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานในท่ีประชุม ได้มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  เป�นผู้กล่าวรายงานวาระน้ี  

 นายณัฐพงษ์ ลิมป์คณุพงษ์ ได้กลา่วรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  ได้ดำเนินการสำรวจ

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับป� 2565 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำหนด โดยพิจารณาจาก

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรยีบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมท้ังผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทกำหนดน้ันอยู่ในอัตราใกล้เคยีงกับค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวังแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาและอนุมตัิการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำป� 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
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1. ค่าเบ้ียประชุม 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน เบ้ียประชุม/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2. บำเหน็จกรรมการ 

บริษัทจะจ่ายบําเหน็จกรรมการสำหรับคณะกรรมการท้ังชุดโดยข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละป�

ตามท่ีประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

(หน่ึงล้านบาท) ต่อป� 

ในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบ้ีย

ประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกำหนดข้างต้น 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้น

ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย  427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

บัตรเสีย  0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 
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วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภศานต์ สระทองโฉม เป�นผู้กล่าวช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้กล่าวช้ีแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ

บริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป�นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว  มีความเห็นและ

เสนอให้แต่งตั้ง  

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377  หรือ 

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 

3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำป� 2565 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป�นผู้ทำการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าท่ีแทน โดยผู้สอบ

บัญชี ไม่ได้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในป�น้ี เป�นการปฏิบัติ

หน้าท่ีผู้สอบบัญชีป�ท่ี 5   และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำป� 2565 เป�นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท 

โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับป� 2565 ตามรายละเอียดท่ีนำเสนอ 

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพ่ิมเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม

หรือเสนอความคิดเห็นใด 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง  ดังน้ี 

เห็นด้วย จำนวน 427,616,800 เสียง คิดเป�นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป�นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง   

บัตรเสีย  0 เสียง   
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนในการประชุมครั้งน้ีหรือไม่ เมื่อไม่

มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม ประธานฯ จึงได้เป�ดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ได้สอบถามเพ่ิมเติม ซึ่งมผีู้ถือหุ้นได้สอบถามดังน้ี 

นายกมลภู จรญูวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ขอทราบสัดส่วนลูกค้าในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป�นภาครัฐ และเอกชนในสัดส่วนเท่าใด 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดัการ ไดช้ี้แจงว่า  

 บริษัทแบ่งประเภทผลติภณัฑ์ในการรับรูร้ายไดเ้ป�น 3 ประเภทหลัก ได้แก่  ผลติภณัฑค์อนกรตีสำเร็จรูป ผลิตภณัฑ์

คอนกรีตผสมเสรจ็ และงานบริการท่ีเก่ียวข้อง เบ้ืองต้นสัดส่วนลูกคา้ของบริษัทเป�นลูกค้าเอกชนท้ังสิน้ โดยจะแบ่งเป�นลูกค้าเอกชน

ท่ีลงนามสญัญากับภาครัฐ และงานเอกชนโดยตรง  สดัส่วนลูกค้าตามประเภทผลติภณัฑ์สามารถแบ่งสัดส่วนโดยประมาณ

รายละเอียดดังน้ี  

• ผลิตภณัฑ์คอนกรตีสำเร็จรูป แบ่งเป�นลูกค้าภาครัฐร้อยละ 70 ลกูค้าภาคเอกชนร้อยละ 30  ของลูกค้า

ท้ังหมด 

• ผลิตภณัฑ์คอนกรตีผสมเสร็จ แบ่งเป�นลูกค้าภาครัฐร้อยละ 50 และภาคเอกชนร้อยละ 50 ของลูกค้าท้ังหมด 

นายกมลภู จรญูวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ขอทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างไรในสถานการณ์เงินเฟ้อ และสถานการณ์ราคาวัตถุดิบท่ี

สูงข้ึนในป�จจุบัน 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดัการ ได้ช้ีแจงว่า 

 บริษัทได้มีข้อตกลงระยะยาวกับผูผ้ลิตและสามารถควบคุมบริหารจดัการต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบปูนซีเมนต์ หิน 

และทรายไดเ้น่ืองจากวัตถุดิบดังกล่าวบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ในส่วนของราคาเหล็กและราคาน้ำมันท่ีเป�นตัวแปรสำคัญใน

การขนส่งและการผลติบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจะสามารถควบคุมได้ในบาง Lot ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบเหล็กหากบริษัท

ได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาบริษัทจะออกคำสั่งซื้อสินค้ากับโรงงานผูผ้ลติไว้ล่วงหน้า  

นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ขอทราบว่า บริษัทมองประโยชน์ในการขยายโรงงานในด้านใดบ้าง 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดัการ ได้ช้ีแจงว่า 

 บริษัทมองในด้านของ Economy of Scale ท่ีดีข้ึน ต้นทุนท่ีต่ำลงส่งผลให้มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีดีข้ึน สืบเน่ือง

จากการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 นับตั้งแต่ช่วงปลายป� 2562 เป�นต้นมา บริษัทมองว่าเป�นช่วงเวลาท่ียากลำบากในการ

ดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน รวมไปถึงในภาคการก่อสร้างของภาครัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเน่ืองจากงบประมาณหลักจะอยู่ใน

ด้านการเยียวยารักษาและด้านอ่ืนๆ ในส่วนภาคเอกชนก็ไดร้ับผลกระทบเช่นกันสืบเน่ืองมาจากความเช่ือมั่นของนักลงทุน และ

ประกอบกับภาคการท่องเท่ียวท่ีหายไปทำให้ไม่เกิดการลงทุนในโครงการก่อสร้าง โดยธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจจะมีช่วงท่ีเป�น

ขาข้ึนและขาลงตามฤดูกาลตามกราฟพาราโบลา บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อม  ตัวอยา่งเช่นการ
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ขยายโรงงานนาวังในเฟสท่ี 1 เมือ่ป� 2554 ถึงป� 2555 เป�นช่วงเวลาหลังจากผ่านวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในประเทศ ขณะน้ันภาคงาน

ก่อสร้างโตข้ึนอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานนาวังเฟส 1 ได้รับอานิสงคม์ากพอสมควร เช่นเดียวกับการลงทุนขยายโรงงานนาวังเฟส 3 

เมื่อช่วงปลายป� 2564 ท่ีผ่านมา ตามท่ีบริษัทได้นำเสนอในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ป�จจุบัน

โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสรจ็และเริ่มผลติเรยีบร้อยแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา และกำลังจะเริ่มโครงการ

ปรับปรุงโรงงานนาวังเฟสท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงการผลติและเครื่องจักรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือช่วง

ชิงส่วนแบ่งทางตลาด 

นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

 ขอทราบว่า ในป�จจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดในส่วนของผลิตภณัฑ์คอนกรตีในประเทศประมาณก่ีเปอร์เซ็น 

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดัการ ได้ช้ีแจงว่า 

 บริษัทไม่เคยวิเคราะหส์่วนแบ่งทางตลาดในระดบัประเทศ เน่ืองจากบริษัทอยู่ในตลาดของภาคตะวันออก โดยพ้ืนท่ี

ตลาดหลักจะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองเป�นหลกั บริษัทมองว่าบริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดอยูโ่ดยประมาณร้อย

ละ 30 ของส่วนแบ่งทางตลาดในจงัหวัดชลบุรี และระยอง 

 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดัการ 

กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของบรษัิทในป� 2564 และแผนการดำเนินงานในป� 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ในการดำเนินงานในป�ท่ีผ่านมา การดำเนินธุรกิจเป�นไปอย่างยากลำบาก เน่ืองจากภาวะการตลาดท่ีหดตัวคอ่นข้าง

เร็วและรุนแรง ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้อัตรากำไรข้ันต้นลดลงตามท่ีปรากฎในรายงานทางการเงินของป�

ท่ีผ่านมา บริษัทพยายามบรหิารตน้ทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย และควบคมุการผลิตใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดย

บริษัทได้ออกผลิตภัณฑใ์หม่ หมอนก้ันล้อรถ ซึ่งมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเพ่ือเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้มากยิ่งข้ึน โดยท่ีผ่านมาไดร้ับผล

ตอบรับเป�นอย่างดี ท้ังน้ีบริษัทยังคงเน้นผลติภณัฑ์หลักอาทิเช่น ท่อระบาย บ่อพัก แผ่นพ้ืน เสาเข็ม รัว้ และอ่ืนๆ โดยบริษัทมี

นโยบายขายสินค้าผลติภณัฑ์คอนกรีตผสมเสรจ็ให้แก่ลูกค้ารายย่อยมากยิ่งข้ึน ในป� 2564 บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงงานนาวังเฟส 

3 เพ่ิมข้ึน ทำให้กำลังการผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 จะอยู่ในหมวดของผลติภณัฑ์คอนกรตีสำเรจ็รูป เพ่ือรองรับการกลับมา

ของเศรษฐกิจท่ีบริษัทคาดการณไ์ว้ภายในป� 2566 

 ในป� 2565 บริษัทยังคงตั้งเป้ากําไรโตเพ่ิมข้ึน 10% จากป� 2564 หากสภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน ตามคาดการณ์บริษัทจะ

สามารถทำกำไรให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ โดยบริษัทมีแนวทางจะขยายฐานลูกค้าและมีเป้าหมายในการขายท่ีจะขยับพ้ืนท่ี

ออกไปไกลยิ่งข้ึน 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จงึกล่าวป�ดประชุม 

ป�ดประชุม เวลา 11.00 น. 

 

 

ลงช่ือ                               ประธานท่ีประชุม 

                (นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร) 

                       ประธานกรรมการ 




