การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี

ครั้งที่ 23/2561
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำ�กัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์

หนังสือนัดประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ ๒๓/๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เรี ยน ท่ านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๑.
๒.
๓.

สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
รายงานประจําปี ของบริษัทฯ ประจําปี ๒๕๖๐ (ซีดีรอม)
ประวั ติโดยสั งเขปของกรรมการที่เสนอให้ แ ต่ งตั ง้ เป็ นกรรมการใหม่ เข้ าแทนที่
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
๔. รายละเอียดข้ อบังคับข้ อ ๓๔ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
๕. ข้ อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่ผ้ ูรับมอบฉั นทะเข้ าประชุม
ผู้ถือหุ้น
๖. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
๗. แบบฟอร์ มแสดงความประสงค์ ขอรั บหนังสือรายงานประจําปี ๒๕๖๐
๘. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
๙. ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
๑๐. แผนที่ตงั ้ แสดงสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ จดั การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ท่ ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ ๓๐
อาคารซิ โน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ ๑ พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ได้ จัดให้ มีขึน้ เมื่อวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ ป ระชุมมี มติ อนุมัติเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด ซึ่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวจะต้ องนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรนํ าเสนอรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ ที่ ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น พิ จารณารั บ รอง รายละเอี ยดปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้ ว ย
หมายเลข ๑
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ ๒ รั บ ทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษั ทฯ สิ น้ สุ ด ณ วั นที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๖๐ และ
รายงานประจําปี ของบริษัทฯ ประจําปี ๒๕๖๐
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล : ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓
กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดส่งรายงานประจําปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจําปี
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ และรายงานประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีข้อมูล
ถูกต้ องครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้ องและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข ๒
วาระที่ ๓ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิน ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้ อเท็จริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๔๓ กําหนดว่าคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํ า
งบการเงิ น ณ วัน สิน้ สุด ของรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษัท เสนอต่อที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินนีค้ ณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อน
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจึงได้ จัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ซึง่ เป็ นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้ จัดให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๕๔๒๓ แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย หมายเลข ๒
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมตั ิงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นควร
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ ๔ พิจารณาอนุมัตงิ ดการประกาศจ่ ายเงินปั นผลประจําปี ๒๕๖๐
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๔๕ กําหนดว่า ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่ น นอกจากเงิ น กํ าไร ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยังมี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ ามมิ ให้ แ บ่ งเงิ น ปั น ผล
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เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๔๖ กําหนดว่า บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (๕) ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (๑๐)
ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๐ ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากหักเงิ น ทุน สํ ารองตามกฎหมาย และเงิ นทุ นสํ ารองอื่ น ๆ อย่ างไรก็ ตาม การจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะต้ องขึน้ อยู่กับ สถานะกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ด้ วย หากไม่มีเหตุจําเป็ น อื่นใดและการ
จ่ายเงินปั นผลไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อันเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
อาจจะจ่ ายเงิน ปั นผลตํ่ ากว่าอัต ราที่ กําหนดข้ างต้ นโดยพิ จารณาจากการดํ าเนิ น ธุรกิ จของบริ ษัท ฯ
สถานะทางการเงิน รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ตามผลประกอบการสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การทัง้ สิ น้ ๒,๓๖๑,๕๙๒,๕๕๒ บาท (สองพัน สามร้ อยหกสิ บ เอ็ด ล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่ น
สองพันห้ าร้ อยห้ าสิบสองบาทถ้ วน) แต่ไม่มีผลขาดทุนสะสม
ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดําเนินงานในรอบปี ๒๕๖๐ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุน และ บริ ษัทฯ ยังมีความจําเป็ นต้ องสํารองเงินสดเพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อ
รองรับสภาพคล่องในกระแสเงินสด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัทและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
วาระที่ ๕ พิจารณาเลื อกตั ง้ กรรมการใหม่ เข้ าดํา รงตํ าแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ ๑๗ กําหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งมีสิ ทธิ ที่ จะได้ รับ การแต่งตัง้ เข้ าดํารงตํ าแหน่ งกรรมการได้ อีก กรรมการที่ จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๑ ได้ แก่
รายชื่อกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้
๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
กรรมการ/ประธานกรรมการ
๒. นายชํานิ จันทร์ ฉาย
กรรมการ
๓. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายย่อย
เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สู ง มี ภ าวะผู้ นํ า
มี วิสัย ทัศ น์ ก ว้ างไกล เป็ น ผู้มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ป ระวัติ ก ารทํ างานที่ โปร่ ง ใสไม่ด่ างพร้ อย
โดยกรรมการลําดับที่ ๓ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถ
ให้ ความเห็ น ได้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ อี ก ทั ง้ ได้ นํ า ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ มี ใ ห้
ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หลั กเกณฑ์ การสรรหาและวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
แต่ ล ะท่ านตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณ วุฒิ ท างการศึก ษา ทัก ษะ
ประสบการณ์ การทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และความหลากหลายทาง
วิชาชีพที่สามารถเอื ้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสําหรับกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตาม
คํ า นิ ย ามกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญระหว่างบริ ษัทฯ และ
กรรมการที่อาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทัง้ สามท่านดังกล่าวมีคุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมื อนไร้ ความสามารถ และไม่ เคยได้ รับ โทษจํ าคุก โดย คํ าพิ พ ากษา
ถึงที่สุดให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรั พย์ ที่ได้ กระทํ าโดยทุจริ ต และไม่เคยถูกลงโทษหรื อปลดออก
จากราชการหรื อองค์กร หรื อหน่วยงานของรั ฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ และไม่ได้ ประกอบกิจการเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้กรรมการทัง้ สามท่านเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระทัง้ สามท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อีกวาระหนึง่ และดํารงตําแหน่งตามประเภทของกรรมการ/กรรมการบริ หารตามเดิม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริ ษัทฯ การดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่น และคํานิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข ๓
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ ๖ พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี ๒๕๖๑
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล : ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ ๓๓ กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
หลั ก เกณฑ์ การกํ า หนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ : การกํ า หนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า นคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจาก ปั จจุบันบริ ษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ก็ได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยเปรี ยบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริ ษัทมหาชน
จํ ากัด อื่ น ที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย แล้ วเห็ น สมควรกํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถื อหุ้น
พิ จ ารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจํ าปี ๒๕๖๑ ในวงเงิ น ไม่ เกิ น
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้ านบาทถ้ วน) ซึง่ ตํ่ากว่าค่าตอบแทนในปี ๒๕๖๐ โดยกําหนดเป็ นเบีย้
ประชุมกรรมการและบําเหน็จประจําปี ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
๑. คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการ ท่านละ

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

บาท/ครัง้ การประชุม
บาท/ครัง้ การประชุม
บาท/ครัง้ การประชุม
บาท/ครัง้ การประชุม

๒.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ

๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๓.

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -
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ค่ าบําเหน็ จประจําปี คณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินการจัดสรรค่าบําเหน็จประจําปี ให้ กรรมการบริ ษัท
ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเบีย้ ประชุมและค่า
บําเหน็จประจําปี คณะกรรมการบริ ษัทปี ๒๕๖๑ จะต้ องไม่เกินวงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสาม
ล้ านบาทถ้ วน)
สรุ ปค่ าเบีย้ ประชุมและค่ าบําเหน็จประจําปี คณะกรรมการบริษัทปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
รายละเอียด
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตรวจสอบ ประกอบด้ วยค่าเบี ้ย
ประชุมและบําเหน็จประจําปี
ค่าเบี ้ยประชุม/ครัง้ การประชุม
๑. คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
๔๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
- กรรมการ ท่านละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
๔๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มี - ไม่มี เงินค่าเบี ้ยประชุมจ่ายทังสิ
้ ้น
๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าบําเหน็จประจําปี คณะกรรมการ
๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓,๐๓๓,๕๐๐ บาท
บริ ษัท
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
๑๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๑๔,๙๗๓,๕๐๐ บาท
ที่จ่ายทังหมด
้
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนทัง้ สิ ้น
๑๐ ครัง้ ในปี ๒๕๕๙ และ ๑๑ ครัง้ ในปี ๒๕๖๐
การลงคะแนนเสียงอนุ มัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ ๗ พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี ๒๕๖๑
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุ ผ ล : ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ทุ ก ปี ในการแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบั ญ ชี จ ะแต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ค นเดิ ม อี ก ก็ ไ ด้ นอกจากนี ต้ ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๔/๒๕๕๖ เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
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เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ กําหนดห้ าม
บริ ษัทใดใช้ ผ้ สู อบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ ว ๕ ปี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ า งต้ น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี จากบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ ประจําปี ๒๕๖๑ และกําหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีประจําปี ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
๑. นางสาววธู ขยันการนาวี
๒. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
๓. นายปรี ชา อรุ ณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๔๙๘ หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๘๐๐

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปี ๒๕๖๑ เป็ นดังนี ้
๑. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม ๓ ไตรมาส เป็ นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้ าแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
๒. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้ วน)
รวมค่ าสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส ค่ าตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ าปี เป็ น จํ านวนเงิ น ทัง้ สิ น้
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การสอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มาแล้ ว
๑๗ ปี ตังแต่
้ ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๖๐ รายชื่อผู้ที่ทําหน้ าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวมีดงั นี ้
ปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๕
นายณรงค์ พันตาวงษ์
ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ปี ๒๕๕๐
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์
ปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๒
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
นายกฤษดา เลิศวนา
ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ปี ๒๕๕๘
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
นางสาววธู ขยันการนาวี
ความสัมพันธ์ /การมีส่วนได้ เสีย
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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ผู้สอบบัญชีบริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ แก่
บริ ษัท เอส ที ไอ ที จํากัด บริ ษัท เอสทีไอที 2011 จํากัด บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัท ดับเบิ ลยูพีจี อี เพชรบุรี จํ ากัด และบริ ษัท เอสที พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ โลจิ ส ติก ส์ จํ ากัด ทัง้ นี ้
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ เสนอค่าตอบแทนสําหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจําปี ๒๕๖๑
ของบริ ษั ทย่ อยทัง้ ๕ บริ ษั ท เป็ นจํ านวนรวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล้ านสี่ แสนห้ าหมื่ นบาทถ้ วน)
ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐ เป็ นจํานวนร้ อยละ ๒๑.๘๕
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จ่ายให้ แก่
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทน
๑. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- บริ ษัท
- บริ ษัทย่อย
๒. ค่าบริ การอื่นของผู้สอบบัญชี
- บริ ษัท
- บริ ษัทย่อย
รวมค่าตอบแทน

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท*

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท*

๓๐๐,๐๐๐ บาท**
๑๘๐,๐๐๐ บาท***
๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท

-ไม่มี-ไม่มี๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ๑. * รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท เอสที พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ โลจิสติกส์ จํากัด สําหรั บปี
๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ
๒. ** ค่าสอบทานขันตอนการจั
้
ดสรรราคาซื ้อในการรวมกิจการของบริ ษัท ดับเบิลยูพีจีอี
เพชรบุรี จํากัดในงบการเงินรวม จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๐)
๓. *** ค่าสอบทานรายการซื ้อสินทรัพย์ของบริ ษัท เอสที พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ โลจิสติกส์
จํากัด จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๐)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอให้ บริ ษัทฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อไป โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีปี ๒๕๖๑
เป็ นจํานวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน)
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ ๘ พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ ๓๔
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล : โดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การ
แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ บัญ ญัติแก้ ไข มาตรา ๑๐๐
แห่ง พรบ. บริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๓๔ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ พรบ. บริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ ที่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐
ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยรายละเอียดของข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๓๕ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข ๔
การลงคะแนนเสียงอนุ มัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กําหนดให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทัง้ หมด จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญ ผู้ถื อหุ้นพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ ขอให้ แจ้ งให้ ค ณะกรรมการทราบก่ อนวัน ประชุมหรื อก่อนเวลา
ประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้ นําเสนอเรื่ องให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๖๑ ใน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตัง้
บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระ คือ ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ นางสาว
สิรังรอง โชว์วิวฒ
ั นา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ ๖ รายละเอียดประวัติกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข ๕ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้ อมทังติ
้ ดอากรแสตมป์ จํานวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
หมายเลข ๖
การใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ
ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ
นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็ น ๓ แบบ คือ
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๑.
๒.
๓.

แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน
ตายตัว
แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ ตวั แทนรักษาทรัพย์
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ
๑. ท่ านผู้ถื อหุ้ น ซึ่ ง มิ ใช่ ผ้ ู ล งทุน ต่างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ ตัวแทนรั ก ษาทรั พ ย์ (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก หรื อ ข
แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้
๒. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ ตวั แทนรั กษาทรั พย์ (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ แบบ ก หรื อ ข หรื อ ค
แบบหนึง่ แบบใดก็ได้
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนําหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้ กบั นายวรราช พรหมขุนทอง ผู้ซงึ่
ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ ทําหน้ าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตังแต่
้ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐
นาฬิกา
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้ ที่ Website ของบริ ษัทฯ
คือ www.stpi.co.th
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้ อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรื อ ส่งคําถาม
ล่ วงหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม สามารถติ ด ต่ อ ไปยั ง นางอาทิ ต ยา ชาญวี ร กู ล เลขานุ ก ารบริ ษั ท โทรศัพ ท์ ห มายเลข
๐-๒๒๖๐-๑๑๘๑ หรื อ อีเมล์ atitaya.c@stpi.co.th
อนึง่ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี ๒๕๖๐ ของบริ ษัทฯ กรุ ณากรอกแบบฟอร์ ม
แสดงความประสงค์ ขอรั บหนังสือรายงานประจํ าปี ตามสิ่ งที่ส่ งมาด้ วยหมายเลข ๗ และส่งมายังบริ ษัทฯ ทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๑๘๒ หรื อสามารถติดต่อขอรับได้ ที่ นายวรราช พรหมขุนทอง หรื อ นางสาวอารยา
บุญประเสริ ฐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๑๘๑ หรื อ อีเมล์ contact@stpi.co.th
โดยมติของคณะกรรมการ
(นางอาทิตยา ชาญวีรกูล)
เลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ของดแจกของชําร่ วยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๖๑
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