รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำป� 2565
ของ
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
กรรมการที่เข้าประชุม
1.
2.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง

ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการอิสระ
4. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ 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/ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบตั ิการ
9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป�นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.

นายภูมภิ วัน จันทนาลักษณ์
นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
2. นางสาวธนวรรณ ชลายนาวิน
3. นายศุภศานต์ สระทองโฉม

ผู้อํานวยการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
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เริ่มการประชุม
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่พิธีกรได้ชี้แจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- รักษาระยะห่างระหว่างกันโดยขอให้นั่งตามตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 (Record
Date)
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 427,616,800 หุ้น คิด
เป�นร้อยละ 75.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 568,000,000 หุ้น ครบเป�นองค์ประชุมตาม
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเป�ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำป� 2565 กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ นายศุภศานต์ สระทองโฉม ที่ปรึกษากฎหมาย ทำ
หน้าที่เป�นผู้ดำเนินการประชุม
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้แจ้งรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษทั ผู้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด
ข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะทีไ่ ด้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะ
ได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ
เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือ
แสดงความเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป�นผูร้ ับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่
ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด
ขอให้ ล งคะแนนในบั ต รลงคะแนนที่ ไ ด้ รั บ จากเจ้ า หน้ า ที่ ต อนลงทะเบี ย น และส่ ง คื น ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท โดย
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป�นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป�นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 2 ซึ่งเป�นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5
และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป�นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มผี ู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดง
ความคิดเห็นเป�นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป�นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป�นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับ
คะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป�นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะ
ออกเสียงลงคะแนนอย่างใด
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ
บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป�นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป�นฐานเสียงในการ
คำนวณคะแนนเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้
บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
เพื่อให้เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป�นสักขีพยาน
ณ จุดนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน โดยนายกมลภู จรูญวโรดม อาสาเป�นสักขีพยานในการนับคะแนน
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564 ของบริษัท ซึ่งจัด
ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2564 โดยมี ส ำเนารายงานการประชุ ม ซึ่ งได้ น ำส่ งให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น แล้ ว พร้ อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป� 2564
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระที่ 1

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,616,800
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป�นผู้กล่าวรายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตาม
ข้อมูลดังนี้
ในป� 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 422.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52 ล้านบาท คิดเป�น
ร้อยละ 0.36 เมื่อเทียบกับป� 2563 สืบเนื่องมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึง่ ในป� 2564 บริษัทยังคงได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนจากทุกภาคส่วน ประกอบกับสภาวะ
ตลาดทีม่ ีการแข่งขันสูงขึ้นจากการที่อุปสงค์จากผู้บริโภคลดลง แต่บริษัทยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้าและระดับรายได้ให้อยู่ใน
อัตราคงที่
บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 109.51 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 26.18 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลง 7.41
ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับป�ก่อนหน้าสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นจึง
ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ในอัตราทีล่ ดลง
ทั้งนี้ในป� 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 11.12 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 23.09 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ่านมา
สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งในส่วนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการผันแปร
ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 45.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.26 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ
4.75 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากในส่วนของค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่มีการรับชำระเข้ามา
โดยสรุปในป� 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 4.52 ล้านบาท ลดลง คิดเป�นร้อยละ 69.29 เมื่อเทียบกับป� 2563
สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย และการการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสภาวะการตลาดที่
มีการแข่งขันสูง ทำให้ส่งผลต่อกำไรสุทธิ
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
เนื่องจากเป�นวาระพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป�นผู้กล่าวสรุปงบ
การเงินรวมของบริษัท
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท สำหรั บ รอบป� บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบ จาก
ผู้สอบบั ญ ชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report
ประจำป� 2564 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
ป� 2564 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
รายได้รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บาท)

150.75
588.33
171.85
216.69
422.326
371.63
3.00
0.005

ป� 2563 (ล้านบาท )
161.52
571.45
156.16
193.73
420.80
377.71
14.70
0.026

นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำป�ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด
มติ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,616,800
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป�นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินป�นผลสำหรับผล
การดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป�นผูก้ ล่าวรายงาน

ในวาระนี้
นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน
รอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป� 2564 จำนวน 3,007,058 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน
24,593,608 บาท
เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละป� ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินป�นผลโดยคำนึงถึงป�จจัย
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินป�นผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และป�จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจาก
ผลประกอบการป� 2564 ไว้เป�นทุนสำรองตามกฎหมายเป�นเงินจำนวนทั้งสิ้น 225,753 บาท และการงดจ่ายเงินป�นผลจากกําไร
สุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป� 2564 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจําเป�นต้องสํารองเงินสดไว้เพื่อ
เป�นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ
ที่ประชุมมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 225,753 บาท เป�นทุนสำรองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินป�นผลจากผลการดำเนินงานประจำป� 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,616,800
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป�นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง และนางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล ออก
จากห้องประชุมเป�นการชั่วคราว และได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม โดยนายศุภศานต์ สระทองโฉม เป�นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป�ทุกครั้ง กรรมการคิดเป�นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้
ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการทีจ่ ะออกจากตำแหน่งในป�แรก และป�ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนป�ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป�นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำป� 2565 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เป�นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป�นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป�นผู้ที่มีความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป�น
ประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป�นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป�นกรรมการอิสระ จะ
สามารถให้ความเห็นอย่างเป� นอิสระและเป� นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่ าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียด
ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป�นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป�นกรรมการที่ต้องออก
มติ
จากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

397,616,800
30,000,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

92.9844
7.0156

427,616,800
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

427,616,800
0
0
0

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายณรงค์ ฤ ทธิ์ ถาวรวิ ศิ ษ ฐพร ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ น ายณั ฐ พงษ์ ลิ ม ป์ คุ ณ พงษ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป�นผู้กล่าวรายงานวาระนี้

นายณัฐพงษ์ ลิมป์คณ
ุ พงษ์ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจ
ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับป� 2565 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำป� 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1. ค่าเบี้ยประชุม
องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง

ประธานกรรมการ

15,000

กรรมการ

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. บำเหน็จกรรมการ
บริษัทจะจ่ายบําเหน็จกรรมการสำหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละป�
ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาท) ต่อป�
ในการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ย
ประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

427,616,800
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0
0
0

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภศานต์ สระทองโฉม เป�นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป�นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและ
เสนอให้แต่งตั้ง
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป�นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ประจำป� 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป�นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบ
บัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในป�นี้ เป�นการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้สอบบัญชีป�ที่ 5 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำป� 2565 เป�นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ป ระชุม คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ที่ ประชุมพิ จารณาและอนุ มัติการแต่งตั้ งผู้สอบบั ญ ชี และการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับป� 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
นายศุภศานต์ สระทองโฉม ได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเพิ่มเติม แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอความคิดเห็นใด
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป�นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
มติ
บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย จำนวน
ไม่เห็นด้วย จำนวน
งดออกเสียง จำนวน
บัตรเสีย

427,616,800
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป�นร้อยละ
คิดเป�นร้อยละ

100
0

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่
มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้
นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ขอทราบสัดส่วนลูกค้าในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งเป�นภาครัฐ และเอกชนในสัดส่วนเท่าใด
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดั การ ได้ชี้แจงว่า
บริษัทแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ในการรับรูร้ ายได้เป�น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จ และงานบริการที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นสัดส่วนลูกค้าของบริษัทเป�นลูกค้าเอกชนทั้งสิน้ โดยจะแบ่งเป�นลูกค้าเอกชน
ที่ลงนามสัญญากับภาครัฐ และงานเอกชนโดยตรง
สัดส่วนลูกค้าตามประเภทผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งสัดส่วนโดยประมาณ
รายละเอียดดังนี้
• ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป แบ่งเป�นลูกค้าภาครัฐร้อยละ 70 ลูกค้าภาคเอกชนร้อยละ 30 ของลูกค้า
ทั้งหมด
• ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ แบ่งเป�นลูกค้าภาครัฐร้อยละ 50 และภาคเอกชนร้อยละ 50 ของลูกค้าทั้งหมด
นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ขอทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างไรในสถานการณ์เงินเฟ้อ และสถานการณ์ราคาวัตถุดิบที่
สูงขึ้นในป�จจุบัน
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดั การ ได้ชี้แจงว่า
บริษัทได้มีข้อตกลงระยะยาวกับผูผ้ ลิตและสามารถควบคุมบริหารจัดการต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบปูนซีเมนต์ หิน
และทรายได้เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวบริหารจัดการโดยภาคเอกชน ในส่วนของราคาเหล็กและราคาน้ำมันที่เป�นตัวแปรสำคัญใน
การขนส่งและการผลิตบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจะสามารถควบคุมได้ในบาง Lot ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบเหล็กหากบริษัท
ได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาบริษัทจะออกคำสั่งซื้อสินค้ากับโรงงานผูผ้ ลิตไว้ล่วงหน้า
นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ขอทราบว่า บริษัทมองประโยชน์ในการขยายโรงงานในด้านใดบ้าง
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดั การ ได้ชี้แจงว่า
บริษัทมองในด้านของ Economy of Scale ที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลงส่งผลให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีขึ้น สืบเนื่อง
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นับตั้งแต่ช่วงปลายป� 2562 เป�นต้นมา บริษัทมองว่าเป�นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการ
ดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน รวมไปถึงในภาคการก่อสร้างของภาครัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากงบประมาณหลักจะอยู่ใน
ด้านการเยียวยารักษาและด้านอื่นๆ ในส่วนภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน และ
ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่หายไปทำให้ไม่เกิดการลงทุนในโครงการก่อสร้าง โดยธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจจะมีช่วงทีเ่ ป�น
ขาขึ้นและขาลงตามฤดูกาลตามกราฟพาราโบลา บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อม ตัวอย่างเช่นการ
11

ขยายโรงงานนาวังในเฟสที่ 1 เมือ่ ป� 2554 ถึงป� 2555 เป�นช่วงเวลาหลังจากผ่านวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในประเทศ ขณะนั้นภาคงาน
ก่อสร้างโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานนาวังเฟส 1 ได้รับอานิสงค์มากพอสมควร เช่นเดียวกับการลงทุนขยายโรงงานนาวังเฟส 3
เมื่อช่วงปลายป� 2564 ที่ผ่านมา ตามที่บริษัทได้นำเสนอในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ป�จจุบัน
โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จและเริ่มผลิตเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และกำลังจะเริ่มโครงการ
ปรับปรุงโรงงานนาวังเฟสที่ 1 เพื่อปรับปรุงการผลิตและเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อช่วง
ชิงส่วนแบ่งทางตลาด
นายกมลภู จรูญวโรดม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
ขอทราบว่า ในป�จจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศประมาณกี่เปอร์เซ็น
นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดั การ ได้ชี้แจงว่า
บริษัทไม่เคยวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางตลาดในระดับประเทศ เนื่องจากบริษัทอยู่ในตลาดของภาคตะวันออก โดยพื้นที่
ตลาดหลักจะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองเป�นหลัก บริษัทมองว่าบริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดอยูโ่ ดยประมาณร้อย
ละ 30 ของส่วนแบ่งทางตลาดในจังหวัดชลบุรี และระยอง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จดั การ
กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของบริษัทในป� 2564 และแผนการดำเนินงานในป� 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในการดำเนินงานในป�ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจเป�นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากภาวะการตลาดที่หดตัวค่อนข้าง
เร็วและรุนแรง ทำให้การแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้อตั รากำไรขั้นต้นลดลงตามที่ปรากฎในรายงานทางการเงินของป�
ที่ผ่านมา บริษัทพยายามบริหารต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย และควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากทีส่ ุด โดย
บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หมอนกั้นล้อรถ ซึ่งมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายเพื่อเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาได้รับผล
ตอบรับเป�นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นผลิตภัณฑ์หลักอาทิเช่น ท่อระบาย บ่อพัก แผ่นพื้น เสาเข็ม รัว้ และอื่นๆ โดยบริษัทมี
นโยบายขายสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ลูกค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น ในป� 2564 บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงงานนาวังเฟส
3 เพิ่มขึ้น ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 จะอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อรองรับการกลับมา
ของเศรษฐกิจที่บริษัทคาดการณ์ไว้ภายในป� 2566
ในป� 2565 บริษัทยังคงตั้งเป้ากําไรโตเพิม่ ขึ้น 10% จากป� 2564 หากสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ตามคาดการณ์บริษัทจะ
สามารถทำกำไรให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ โดยบริษัทมีแนวทางจะขยายฐานลูกค้าและมีเป้าหมายในการขายที่จะขยับพื้นที่
ออกไปไกลยิ่งขึ้น
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวป�ดประชุม
ป�ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
ประธานกรรมการ
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