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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 

 

ณ  ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ 

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 
 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่เป็นการตอบสนองมาตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคดงักล่าว บริษทัขอความร่วมมือในกรณทีีผู่้ถอืหุ้นท่านใดเดนิทางผ่าน (transit) หรือเดนิทาง

กลบัจากต่างประเทศในกลุ่มเส่ียง เพือ่มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กบักรรมการ

อิสระของบริษทัเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพือ่ความปลอดภัยในสุขภาพของ

ท่านเองและส่วนรวม  บริษทัใคร่ขอให้ผู้ถอืหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระของบริษทัเป็นผู้เข้าร่วม

ประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้นี้ หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถาม

ดงักล่าวมายงัเลขานุการบริษทัทีอ่ีเมล์ Sujee_ae@stc.co.th โดยบริษทัจะรวบรวมเพือ่นําไปสอบถามในทีป่ระชุม และ

บันทกึในรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัต่อไป    



 

   วนัท่ี  8  มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.      แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

3.  รายงาน 56-1 One Report ประจาํปี 2563 ของบริษทั พร้อมงบการเงิน ประจาํปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) 

4.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 

7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้   

9. หนงัสือมอบฉนัทะ   

10. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ   

11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

12. แผนท่ีโดยสงัเขปของสถานท่ีประชุม  

คณะกรรมการบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัท) ไดมี้มติกาํหนดให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  

ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จาํกัด 

(มหาชน) เลขท่ี 220/26 หมู่ 6 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอ บางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ของบริษทัไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีสาํเนารายงานการ

ประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) บริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุม

ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.stc.co.th ) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไป

แลว้ และปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซ่ึง

ประชุมเม่ือ วนัท่ี 10 กรกฎาคม  2563 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม 

โดยสาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

สรุปผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา  

            หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 161.52 

สินทรัพยร์วม 571.45 

หน้ีสินหมุนเวยีน 156.16 

หน้ีสินรวม 193.73 

รายไดร้วม 420.80 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 377.71 

กาํไรสุทธิ 14.43 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.026 

บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ดงัปรากฏในรายงาน 56-1 One Report  (หวัขอ้การ

วเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ใน

รูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การลงมต ิ

วาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้

การจดัทาํงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั และตอ้งจดั 

ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนั้นก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญั

ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการทาํงบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 



ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และแสดงอยูใ่นรายงาน56-1 One Report  

ของบริษทั (หวัขอ้งบการเงิน) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น 

โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่และตามมาตรา 116  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 50 

กาํหนดวา่บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล และทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง

การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการแลว้ ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีบริษทัมีกาํไรสุทธิ

สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 จาํนวน 14,432,921 บาท และมีกาํไรสะสมจาํนวน 29,392,227 

บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงจากผลประกอบการปี 2563 

ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 735,161 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.016  บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,088,000 บาท โดยมีกาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

ทั้ งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับ 

ร้อยละ 62.97  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั   



ข้อมูลการเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2562 ถึงปี 2563 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

1. กาํไรสุทธิ (บาท) 25,770,558 14,432,921 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 568,000,000 568,000,000 

3. มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ (บาท) 0.50 0.50 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ 0.10 0.016 

5. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 56,800,000 9,088,000 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 220.41 62.97 

ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดวา่ ในการ

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชว้ธีิจบั

สลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2564 ในคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายณฐัพงษ ์ลิมป์คุณพงษ ์ กรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย เลิศศกัด์ิวมิาน กรรมการอิสระ 

3. นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง  กรรมการ

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้ งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคา 2564 ผ่านเวบ็ไซต์ของ

บริษทั และปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

พิจารณานาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไดพิ้จารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษทั และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นวา่กรรมการ 3 ท่านซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังานในฐานะ

กรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งห้าม

ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการดาํเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถ

ให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึง



เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึง

รายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่

บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5 และรายงาน 56-1 One Report  ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง

การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

ขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือในคร้ังน้ี 

รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จาํนวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายณฐัพงษ ์ลิมป์คุณพงษ ์ - - 

2. นายสมชาย เลิศศกัด์ิวมิาน - - 

3. นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง 30,000,000 30,000,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งบุคคลตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายณฐัพงษ ์ลิมป์คุณพงษ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมชาย เลิศศกัด์ิวมิาน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอมลวรรณ ชยัตระกลูทอง กรรมการ

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 กาํหนดให้กรรมการมี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2564 และ

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาด

และลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) แลว้ พบวา่ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทักาํหนดนั้นอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของ

ตลาด 



ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและ

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยใหจ่้ายในรูปของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน เบีย้ประชุม/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น

2. บาํเหน็จกรรมการ

บริษทัจะจ่ายบาํเหน็จกรรมการสาํหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี

ตามท่ีประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแลว้มีจาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

บาท (หน่ึงลา้นบาท) ต่อปี 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัไม่ไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจาก

เบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของ

บริษทั ปรากฏตามรายงานประจาํปี ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการหนา้   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั

ท่ี 3) 

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และปี 2563 

ตาํแหน่ง/องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/บาท) บําเหน็จกรรมการ 

ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

ประธานกรรมการ 15,000 15,000 ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในแต่ละปี ตามท่ี

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะ

เห็นสมควร แต่รวมแลว้มี

จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

บาท ต่อปี 

ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในแต่ละปี ตามท่ี

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะ

เห็นสมควร แต่รวมแลว้มี

จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

บาท ต่อปี 

กรรมการ 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 



การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน

เดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนได้กาํหนดให้บริษทัจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หาก

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จาํเป็นตอ้ง

เปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทน

ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอใหแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ 

นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 

2564 และเสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2563 

1. ค่าสอบบญัชี 1,450,000 2,130,000 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ นางสาว

ศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 จากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจาํปี 2564 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีแทน โดยผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้ห้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษทัและ

ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

แต่อยา่งใด ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปีน้ี เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีผูส้อบบญัชี

ปีท่ี 4 และกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 



ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของ

บริษทั 

 การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยืน่ต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ 

ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น

ได ้

อน่ึง บริษทัไดก้าํหนดให้วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2564 (Record date) 

  ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวศิิษฐพร 

  ประธานกรรมการ 
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