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ณ  ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ 

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตําบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี 20150 
 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่เป็นการตอบสนองมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือในกรณท่ีีผู้ถือหุ้นท่านใดเดินทางผ่าน (transit) หรือเดินทาง

กลับจากต่างประเทศในกลุ่มเส่ียง เพือ่มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการ

อิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพือ่ความปลอดภัยในสุขภาพของ

ผู้ถือหุ้นและส่วนรวม  บริษัทใคร่ขอให้ท่านพจิารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอสิระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท้ังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมข้ีอซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถามดังกล่าว

มายังเลขานุการบริษัทท่ีอีเมล์ Sujee_ae@stc.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมเพือ่นําไปสอบถามในท่ีประชุม และบนัทึกใน

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัต่อไป    



 

 

   วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 

เรียน  ผูถื้อหุ้นบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.      แบบฟอร์มลงทะเบียน 

2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

3.  แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน ประจาํปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR-Code) 

4.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 

7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น   

9. หนงัสือมอบฉนัทะ   

10. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ   

11. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

12. แผนท่ีโดยสังเขปของสถานท่ีประชุม  

คณะกรรมการบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัท) ไดมี้มติกาํหนดให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  

ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จาํกัด 

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

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษทั ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีสาํเนารายงานการประชุมซ่ึงได้

บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 2) บริษทัได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และมี

การเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.stc.co.th) เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่า

ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึง

ประชุมเม่ือ วนัท่ี 8 เมษายน  2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดย

สาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทประจําปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สรุปผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นมา  

                                                                              หน่วย: ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน 150,756,583 

สินทรัพยร์วม 588,334,849 

หน้ีสินหมุนเวียน 171,857.521 

หน้ีสินรวม 216,696,595 

รายไดร้วม 422,326.870 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 371,638,254 

กาํไรสุทธิ 3,007,058 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.005 

บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ดงัปรากฏในแบบ 56-1 One Report (หวัขอ้การวิเคราะห์

และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นในรูปแบบ

รหสัคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

การลงมต ิ

เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้ง

จดัให้มีการจดัทาํงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั และ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนั้นก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุม

สามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการทาํงบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 กาํหนด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3) 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และแสดงอยูใ่นแบบ 56-1 One Report 

ประจาํปีของบริษทั (หวัขอ้งบการเงิน) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั 

ท่ี 3 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น 

โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่และตามมาตรา 116  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 50 

กาํหนดว่าบริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล และทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง

การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษทัมีกาํไรสุทธิ

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564 จาํนวน 3,007,058 บาท และมีกาํไรสะสมจาํนวน 24,593,608 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงจากผลประกอบการปี 2564 

ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 225,753 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2564 เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดไวเ้พ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษทั  



 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2563 และ ปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

1. กาํไรสุทธิ (บาท) 14,432,921 3,007,058 

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

3. มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ (บาท) 0.50 0.50 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.016 - 

5. รวมจาํนวนเงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน (บาท) 9,088,000 - 

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 62.97 - 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทกุคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 

จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ใหใ้ชวิ้ธีจบั

สลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2565 ในคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง  กรรมการ 

3.  นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2564  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

และปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา

นาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยไดพิ้จารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และ

คุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า กรรมการ 3 ท่านซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษทั ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งห้ามประการใด 

และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึง

เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงรายละเอียดประวติัของ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้



 

 

เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดนิยาม

กรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 5  

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังนี ้ 

รายช่ือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จํานวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร - - 

2. นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง   113,992,400 113,992,400 

3.    นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล 120,000,000 120,000,000 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งบุคคลตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเอกชยั ชยัตระกูลทอง  กรรมการ 

3.  นางสาวจินดาวรรณ ตฤณตียะกุล กรรมการ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พจิารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

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

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 และ

พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาด

และลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทักาํหนดนั้นอยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของ

ตลาด 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 โดยใหจ้า่ยในรูปของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. เบ้ียประชุม 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน เบีย้ประชุม/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการ 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 

2. บาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัจะจ่ายบาํเหนจ็กรรมการสาํหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี

ตามท่ีประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแลว้มีจาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

บาท (หน่ึงลา้นบาท) ต่อปี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ไม่ไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบ้ียประชุม และ

บาํเหน็จกรรมการตามรายละเอียดท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของ

บริษทั ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั

ท่ี 3) 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564 

ตําแหน่ง/องค์ประกอบ

ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/บาท) บําเหน็จกรรมการ 

ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2564 

ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2564 

ประธานกรรมการ 15,000 15,000 ขึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในแต่ละปี ตามท่ี

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะ

เห็นสมควร แต่รวมแลว้มี

จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 

บาท ต่อปี 

ขึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน

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 ิ

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระท่ี 7 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน

เดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนได้กาํหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หาก

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จาํเป็นต้อง

เปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทน

ผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียน

ผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคณุสมบติัของผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ  

นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 จากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สําหรับปี 

2565 และเสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวม

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะจ่ายตามจริง 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2565 และปี 2564  

ค่าสอบบัญชี 
รอบปีบัญชี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
รอบปีบัญชี 2564 

1. ค่าสอบบญัชี 1,450,000 1,450,000 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ นางสาว

ศิริวรรณ นิตยด์าํรง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 จากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจาํปี 2565 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ท่ีแทน โดยผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้ห้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษทัและไม่

มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่

อยา่งใด ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปีน้ี เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีปีท่ี 



 

 

5 และกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2565 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวม

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ซ่ึงจะจ่ายตามจริง 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของ

บริษทั 

 การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้ง

บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และย่ืนต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุ้นตา่งชาติซ่ึงแต่งตั้งใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 

หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษทั ตามรายละเอียดซ่ึงแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม

ของท่านได ้

อน่ึง บริษทัไดก้าํหนดให้วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 (Record date) 

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

             

 

  นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร   

         ประธานกรรมการ 
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