รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
ของ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ บริษั ท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู 6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
กรรมการที่เขาประชุม
1.

นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2.

นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

3.

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการอิสระ

4.

นายเกียรติพงศ ณ นคร

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ

5.

นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ

6.

นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล

กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร

7.

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

8.

นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอาํ นวยการฝายขาย

9.

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผูอาํ นวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการเขารวมประชุมคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1.

นางสาววิภรณ สัมปทาเสถียร

รองผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

2.

นางสาวศิริรตั น จิตอารีย

รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

1

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1.

นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2.

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด

เริ่มการประชุม
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และแจงให
ทราบถึงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลที่บริษัท จัดเตรียมไวตามจุดตาง ๆ
- รักษาระยะหางระหวางกันโดยขอใหนั่งตามตําแหนงที่บริษัทจัดไว
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีป่ รึกษากฎหมาย แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และในวันนี้ มีผูถือหุน ที่เขารวมประชุมดวย
ตนเอง 8 ราย และดวยการมอบฉันทะอีก 39 ราย นับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมทั้งสิน้ 411,265,200 หุน คิดเปน
รอยละ 72.40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวนรวมทัง้ สิ้น 568,000,000 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามมาตรา
103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 37
นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม และไดมอบหมายให นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่
ปรึกษากฎหมาย ทําหนาที่เปนผูดาํ เนินการประชุม
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบ ริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่
ปรากฏขางตน และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน ในแตละวาระ ดังนี้
1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูร ับมอบฉันทะทีไ่ ดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแตละทานจะ
ไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และ
เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือ
แสดงความเห็นขอใหเขียนคําถามในกระดาษและสงใหเจาหนาที่ของบริษัท
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3. ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอให ล งคะแนนในบั ต รลงคะแนนที่ ไ ด รั บ จากเจ า หน า ที่ ต อนลงทะเบี ย น และส ง คื น ให กั บ เจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท โดย
ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงขอใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของทาน ทั้งนี้ สําหรับวาระที่ 5
การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเปนรายบุคคลเพื่อใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ผูถือหุนทานใดทีม่ ีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 2 ซึ่งเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ
7 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สวนวาระที่ 6 ตองไดรบั อนุมัตดิ วยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงทีไ่ มเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมผี ูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดง
ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเปนเอกฉันท ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับ
คะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป
ทั้งนี้ กรณีดังตอไปนี้จะถือวาเปนบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายมากกวา 1 ชอง หรือไมมีการทําเครื่องหมายในชองใดๆ เลย ซึ่งแสดงวาจะ
ออกเสียงลงคะแนนอยางใด
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ไมมีการลงลายมือชื่อ
บริษัทจะไมนับบัตรเสียเปนฐานเสียงในการคํานวณคะแนนเสียง ยกเวนวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเปนฐานเสียงในการ
คํานวณคะแนนเสียง
สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทได
บันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะแลว
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเชิญอาสาสมัครจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมรวมเปนสักขีพยาน
ณ จุดนับคะแนนจํานวน 1 ทาน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของบริษัทไดถูกจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีสํ าเนารายงานการประชุมซึ่งไดนําสงให กับ ผูถือหุ นแลวพรอมหนังสื อเชิญ ประชุม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
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นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

411,265,200
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูกลาวรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหที่ประชุมทราบ
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
ขอมูล ดังนี้
หนวย: ลานบาท

ป 2562

ป 2563

%Change

รายไดรวม

422.04

420.8

0.29%

กําไรขั้นตน

133.97

116.92

12.73%

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

31.86

27.87

12.52%

คาใชจายในการขาย

47.01

48.18

2.49%

คาใชจายในการบริหาร

48.82

47.5

2.70%

ตนทุนทางการเงิน

8.64

กําไรสุทธิ

25.77

3.71
14.70

57.06%
42.96%

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

6.11

3.49

42.88%

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติ
มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563 ซึ่ ง ผ า นการตรวจสอบ จาก
ผูสอบบั ญ ชีแลวและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report
ประจําป 2563 ที่ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
ป 2563 (ลานบาท)

หนวย: ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
รายไดรวม
สวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

161.52
571.45
156.16
193.73
420.80
377.71
14.70
0.026

ป 2562 (ลานบาท )
184.88
597.50
117.37
169.75
422.04
427.75
25.77
0.059

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาสอบทานแลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

413,885,200
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินเปนผูก ลาวรายงาน

ในวาระนี้
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวตอที่ประชุมวาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผานมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว บริษัทมีกําไรสุทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป
2563 จํานวน 14,432,921 บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 29,392,227 บาท
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผถู ือหุน ซึ่งการจายเงินปนผลนัน้ จะตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน
สภาพคลอง แผนการลงทุนในแตละชวงเวลา และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจาก
ผลประกอบการป 2563 ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 735,161 บาท และการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงานประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.016 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,088,000 บาท โดยมีกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เทากับรอย
ละ 62.97 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 735,161 บาท เปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.016 บาทตอ
หุน ตามรายละเอียดที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

413,885,200
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจงวา เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตองออกตาม
วาระจะออกจากห อ งประชุ ม ได แ ก นายณั ฐ พงษ ลิ ม ป คุ ณ พงษ นายสมชาย เลิ ศ ศั ก ดิ์ วิ ม าน และนางสาวอมลวรรณ
ชัยตระกูลทอง
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ เปนผูกลาวรายงานในวาระนี้
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่งในสาม หรือ
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรก และปทสี่ องภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สดุ เปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในครั้งนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายณัฐพงษ ลิมปคณ
ุ พงษ

กรรมการอิสระ

2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการอิสระ

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปนผูพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณานําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยไดพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการ 3 ทานซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปนผูที่มีความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงเวลาที่ผานมาเปน
ประโยชนกับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ทาน ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามประการใด และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุนใน
กิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระ จะสามารถ
ใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอ
ใหก รรมการทั้ ง 3 ท าน ไดรับ การพิ จารณาเลือกตั้งกลั บ เข าดํารงตํ าแหน งกรรมการอีก วาระหนึ่ ง ซึ่งรายละเอี ยดประวัติ ของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ได
พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 ทาน
ดังกลาว ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
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มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายณัฐพงษ ลิมปคุณพงษ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

413,885,200
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

413,885,200
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

383,885,200
0
0
0

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ไดแสดงความประสงคไมออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาแตงตั้งตนเองกลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน
ผูกลาวรายงานวาระนี้ตอที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2564 และ
พิจารณาตามหลักเกณฑและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหิ นาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และขอมูลเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกลเคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว พบวาคาตอบแทน
กรรมการที่บริษัทกําหนดนั้นอยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
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ที่ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 โดยใหจายในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. คาเบี้ยประชุม
องคประกอบของคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

เบีย้ ประชุมจะจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุมเทานั้น
2. บําเหน็จกรรมการ
บริษัทจะจายบําเหน็จกรรมการสําหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละป
ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเห็นสมควร แตรวมแลวมีจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาท) ตอป
ในการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทไมไดรับผลประโยชนอื่นใดนอกจาก
เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กําหนดขางตน
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอขางตน
ทุกประการดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

414,165,200
0
0
0

เสียง
เสียง
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คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ เปนผูกลาวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดกลาวชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี
ของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนการสอบบัญชีแลว มีความเห็น
และเสนอใหแตงตั้ง
1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญ ชีของบริษัท ประจําป 2564 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 ผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปนี้ เปนการปฏิบัติ
หนาที่ผูสอบบัญชีปที่ 4 และกําหนดคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 เปนเงินจํานวนไมเกิน 1,450,000 บาท
โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ
ที่ป ระชุม คณะกรรมการเห็น ควรเสนอใหที่ ประชุมพิ จารณาและอนุ มัติการแตงตั้ งผูสอบบั ญ ชี และการกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2564 ตามรายละเอียดที่นําเสนอ
นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แตปรากฎวาไมมีผูใด
ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย

414,165,200
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
0

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนที่เขารวมประชุมวา มีทานใดตองการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม เมื่อไม
มีผูใดเสนอเรื่องอื่นตอที่ประชุม ประธานฯ จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนไดสอบถามดังนี้
นายโรจนินทร ธิติภสั สราวงศ ผูถอื หุนมาประชุมดวยตนเอง
ตามที่ผูบริหารแจงเรื่องการแขงขันในตลาดคอนขางสูง อยากทราบแนวทางการแขงขัน และบริษัทมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
จากตนป 2563 ที่ผานมา การแขงขันคอนขางรุนแรงเนื่องจากตลาดหดตัว และจากสถานการณการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 ทําใหผูประกอบการจากเดิมที่อยูค นละ Segment กับบริษัทไดเขามาแขงขัน Segment เดียวกับบริษัท
อีกดวย ทั้งนี้บริษัทไดมีการเตรียมตัวในการแขงขันมาเปนระยะเวลานาน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทจะมีสภาวะการแขงขันทาง
ตลาดที่คอนขางสูงอยูเปนชวงๆ และหลังจากเศรษฐกิจกลับมาสูภ าวะปกติ การแขงขันดังกลาวก็จะหายไป จากคําถามของผูถือหุน
เบื้องตนในชวงป 2561 – 2562 บริษัทฯสรางทีมวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ สรางความแตกตางในการขาย เนื่องดวยบริษัท
ไมไดเปนรายใหญในตลาด แตเปนรายขนาดกลางมีความคลองตัวในการแขงขันมากกวา ที่ผานมาบริษทั ฯไดพบลูกคาเพื่อนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของลูกคา โดยนําเสนอผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปใหแกลูกคา แทนการหลอคอนกรีตหนา
งาน ขอดีของผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปคือความสวยงามของผลิตภัณฑ และสามารถคุมตนทุนไดซึ่งเปนขอสําคัญสําหรับลูกคา
ทั้งนี้บริษัทยังมีการคิดคนผลิตภัณฑใหมอยูตลอดเวลา สามารถติดตามไดทั้งในชอง Website และ Facebook ของบริษัท
ยกตัวอยางเชนในป 2563 ที่ผานมาบริษัทไดเสนอผลิตภัณฑใหมคอื กําแพงกันดิน ซึ่งไดรับผลตอบรับคอนขางดี เนื่องจากการหลอ
กําแพงกันดินที่หนางานจะมีคาใชจายที่คอนขางสูง และใชเวลาในการทํางานที่คอนขางนาน บริษัทฯจึงคิดคนผลิตภัณฑดังกลาว
ขึ้นมาเพื่อนําเสนอแกลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถติดตั้งกําแพงกันดินไดเร็วขึ้นและไดตนทุนที่ถูกลง ทั้งนี้ในป 2563 ที่ผานมาบริษัทฯ ได
มีการซื้อ plantคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้น และจัดตั้งสาขาที่ 5 ของบริษัทจากการซื้อ plantคอนกรีตดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีรายได
จากการขายคอนกรีตผสมเสร็จเพิม่ ขึ้น ทดแทนรายไดของคอนกรีตสําเร็จรูปที่ลดลง ทําใหสดั สวนรายไดของบริษัทยังคงที่ และในป
2564 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทรวมทุนจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปในระบบพรีคาสท ปจจุบันอยูในขั้นตอนการ
สรางโรงงานคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถรับรูร ายไดภายในไตรมาสที่ 2 ป 2564 ซึ่งแนวทางในการแขงขันในป 2564 นี้ บริษัท
ยังคงใชกลยุทธเดิมอยางที่เรียนใหทราบเบื้องตนคือใกลชิดลูกคาใหมากขึ้น รักษาฐานลูกคาเดิม และนําเสนอผลิตภัณฑใหมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
นายโรจนินทร ธิติภสั สราวงศ ผูถอื หุนมาดวยตนเอง
จาก Backlog ที่มีตามตัวเลขที่คาดการณเอาไวเมื่อตนป 2564 ซึ่งในปจจุบันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID – 19) เพิ่มขึ้น สงผลกับตัวเลข Backlog อยางไร
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
ในสวนของ Backlog ไดรับผลกระทบนอย เนื่องจากพนักงานขายยังคงเสนอขายสินคา และยังคงสงสินคาออกทุก
วันตามปกติ และยังคงมีงานใหมเขามา ปจจุบันงานกอสรางตางๆยังคงดําเนินการตามปกติ ในสวนของงานภาครัฐยังคงมีออกมา
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เรื่อยๆ แตจะชากวาที่ผานมา แตเนื่องจากตามที่เรียนแจงไวเบื้องตนในเรื่องของสภาวะการแขงขันทางตลาดที่คอนขางสูงในชวงนี้
จึงสงผลตอกําไรขั้นตน อยางไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามบริหารกําไรขั้นตนใหอยูในระดับเดียวกับปทผี่ า นมา
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ ไดมอบหมายให นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
กลาวรายงาน ภาพรวมของป 2563 แผนการดําเนินงานในป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทจัดตั้งสาขาที่ 5 และลงทุนซื้อทรัพยสินเครื่องจักรชุดผสมคอนกรีต (Mobile Plant) และรถโมคอนกรีต
เพื่อขยายกําลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ขยายพื้นที่ในการจัดสง ขยายฐานลูกคา และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑคอนกรีต
ผสมเสร็จ
2. ในป 2564 บริษัทตั้งเปากําไรโตเพิ่มขึ้น 10% จากป 2563
3. บริษัทมี Backlog งานที่มีคําสั่งซื้อจํานวน 225 ลานบาท และงานที่กําลังติดตามคาดวาจะไดอีกจํานวน 445
ลานบาท รวมเปนจํานวนโดยประมาณ 670 ลานบาท
4. บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั รวมทุน บริษัท เอสทีซี พรีเมียร พรีคาสท จํากัด ทุนจดทะเบียน 20,000,000
ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวน 55% ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปใน
ระบบพรีคาสท (Precast) จะสามารถเปดดําเนินการไดภายในไตรมาสที่ 2 ป 2564
นายโรจนินทร ธิติภสั สราวงศ ผูถอื หุนมาดวยตนเอง
ในสวนของงานในระบบพรีคาสท เมื่อเปรียบเทียบกับการกอสรางแบบปกติทั่วไป การกอสรางแบบไหนมีตนทุนที่
ถูกกวา
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจดั การ
ราคาจะใกลเคียงกัน แตจะตางกันที่ระยะเวลาในการกอสรางซึ่งการกอสรางในระบบพรีคาสท ระยะเวลาจะแลว
เสร็จเร็วกวาแบบปกติทั่วไป
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม
ปดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายณรงคฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
ประธานกรรมการ
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