หนังสื อบอกกล่ าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้ องประชุ มแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์ เด้ น ซีววิ รีสอร์ ท พัทยา
เลขที่ 207/1 หมู่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่ เป็ นการตอบสนองมาตรการป้องกัน
การแพร่ ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษทั ขอความร่ วมมือในกรณีทผี่ ้ ถู อื หุ้นท่ านใดเดินทางผ่ าน (transit) หรือเดินทาง
กลับจากต่ างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เพือ่ มิให้ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพของส่ วนรวม ขอให้ ท่านมอบฉันทะให้ กบั กรรมการ
อิสระของบริษทั เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง นอกจากนี้ เพือ่ ความปลอดภัยในสุ ขภาพของ
ท่ านเองและส่ วนรวม บริษทั ใคร่ ขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้ นี้ หากผู้ถอื หุ้นท่ านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่ งข้ อซักถาม
ดังกล่ าวมายังเลขานุการบริษทั ทีอ่ ีเมล์ Sujee_ae@stc.co.th โดยบริษทั จะรวบรวมเพือ่ นําไปสอบถามในทีป่ ระชุม และ
บันทึกในรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษทั ต่ อไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แบบฟอร์มลงทะเบียน
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
รายงานประจําปี 2562 ของบริ ษทั พร้อมงบการเงิน ประจําปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)
ข้อมูลเบื้องต้นของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563
ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกาํ หนดให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์ เด้น ซี วิว รี สอร์ ท พัทยา เลขที่
207/1 หมู่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชุมซึ่งได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริ ง (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดย
สําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สรุ ปผลการดําเนินงานรวมของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา
หน่วย: ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
184.88
สิ นทรัพย์รวม
597.50
หนี้สินหมุนเวียน
117.37
หนี้สินรวม
169.75
รายได้รวม

422.04

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

427.75

กําไรสุทธิ

25.77

กําไรต่อหุน้ (บาท)

0.059

บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้
ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
การลงมติ
วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั และต้องจัด
ให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนั้นก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ตามที่มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 กําหนด (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และแสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงิ นกําไรเท่านั้น
โดยห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็ นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรสมควรพอที่ จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้
รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และทุนสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงาน ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผ่านการแล้ว ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ
สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท ประจํา ปี 2562 จํา นวน 25,770,558.04 บาท และมี ก ํ า ไรสะสมจํา นวน
80,153,891.91 บาท
เนื่ องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ซึ่ ง
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2563 จึ งมี ม ติ ให้ เลื่ อ นการประชุ ม สามัญ ประจําปี 2563 ออกไป และเพื่ อ เป็ นการลด
ผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่ งจากผล
ประกอบการปี 2562 ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจํานวน 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกําไรสะสมและกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
จ่ายทั้งสิ้น 56,800,000 บาท และกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และ
กําหนดจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลในวัน ที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ มีก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจําปี จากผล
ประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกําไรจากผลประกอบการสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นเงิ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสะสมและกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้น 56,800,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงิ นปั นผลที่ จ่ายเที ยบกับกําไรสุ ทธิ ห ลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและหักยอดเงิ นขาดทุ นสะสม เท่ ากับ
ร้อยละ 220.41 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้
รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2561
15,411,258.29
420,000,000
0.50
0.05
21,000,000
136.26

ปี 2562 (ปี ทีเ่ สนอ)
25,770,558.04
568,000,000
0.50
0.10
56,800,000
220.41

การลงมติ
วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 กําหนดว่า ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม หรื อจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ีจบั
สลาก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 ในครั้งนี้เป็ นการประชุมครั้งที่สองของบริ ษทั ภายหลังที่บริ ษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามที่จบั สลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุรสิ ทธิ์ ชัยตระกูลทอง
2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองก่ อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณานําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษทั และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่ งต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ เป็ นผูท้ ี่ มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้าม
ประการใด และไม่ได้ประกอบกิ จการใด ๆ หรื อถื อหุ ้นในกิ จการใดที่ มีส่ วนแข่งขัน กับ การดําเนิ นงานของบริ ษ ัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถ
ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึ ง
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ ง
รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า
บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอี ยดนิ ยามกรรมการอิ สระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 และรายงานประจําปี ภายใต้หัวข้อเรื่ องการ
จัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้
รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
1. นายสุรสิ ทธิ์ ชัยตระกูลทอง
2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร

จํานวนหุ้น
100,000,000
30,000,000
-

สิทธิในการออกเสียง
100,000,000
30,000,000
-

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้พิ จ ารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ระมัด ระวังแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่ อดังต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุรสิ ทธิ์ ชัยตระกูลทอง
2. นายอํานาจ ชัยตระกูลทอง
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 กําหนดให้กรรมการมี
สิ ทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ และจะกํา หนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ดาํ เนิ น การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บ ปี 2563 และ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และข้อมูลเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด
และลักษณะของธุ รกิ จที่ ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษทั กําหนดนั้นอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของ
ตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและ
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยให้จ่ายในรู ปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมเท่านั้น

เบีย้ ประชุม/คน/ครั้ง
15,000
10,000
12,000
10,000

2. บําเหน็จกรรมการ
บริ ษทั จะจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี
ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจาํ นวนไม่เกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี
ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก
เบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กาํ หนดข้างต้น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั ปรากฏตามรายงานประจําปี ภายใต้หวั ข้อเรื่ องการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3)
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562
เบีย้ ประชุม (ต่ อครั้ง/บาท)
ตําแหน่ ง/องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

ประธานกรรมการ

15,000

15,000

กรรมการ

10,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12,000

12,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

บําเหน็จกรรมการ
ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

ขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในแต่ละปี ตามที่ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่
รวมแล้วมีจาํ นวนไม่เกิน
1,000,000 บาท ต่อปี

-

การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นได้กาํ หนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หาก
ผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่าวปฏิ บัติหน้าที่ มาแล้ว 7 รอบปี บัญ ชี ไม่ว่าจะติ ดต่อกันหรื อไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จาํ เป็ นต้อง
เปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั แทน
ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายที่ พน้ จากการปฏิ บัติหน้าที่ จากการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บัญชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาจากความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตเลขที่ 4377 หรื อ นางสริ นดา หิ รัญ ประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4799 หรื อ นางสาวศิ ริวรรณ
นิ ตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5906 จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี
2563 และเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
2,130,000
จ่ายตามจริ ง

รอบปี บัญชี 2562
2,130,000
จ่ายตามจริ ง

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญ าตเลขที่ 4377 หรื อ นางสริ น ดา หิ รัญ ประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตเลขที่ 4799 หรื อ นางสาว
ศิริวรรณ นิ ตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5906 จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจําปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้าที่แทน โดยผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ให้บริ การอื่น ๆ แก่บริ ษทั และ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี นี้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ผสู ้ อบบัญชี
ปี ที่ 3 และกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 2,130,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สื บเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผา่ นมาได้มีการประกาศใช้บงั คับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสาระสําคัญของพระราชกําหนดฉบับดังกล่าวได้ประกาศยกเลิกเรื่ องผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนต้องอยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับ
ของบริ ษทั มีขอ้ กําหนดเรื่ องผูเ้ ข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระ
ราชกําหนดฉบับใหม่ดงั กล่าว และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 17 ข้อ
28 และข้อ 37 รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึ งเรี ยนมาเพื่อขอเชิ ญ ท่านผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าว ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยืน่ ต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซ่ ึงแต่งตั้ง
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ
ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ตามรายละเอียดซึ่ งแนบกับหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุ ้น
ได้
อนึ่ ง บริ ษทั ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 (Record date)
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
ประธานกรรมการ

