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เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เรียน

ผูถ้ ือหุน้
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน)

วันที

มีนาคม 2563

สิงทีส่งมาด้วย :
. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมือวันที เมษายน
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที )
. รายงานประจําปี
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที , วาระที , วาระที , วาระที )
. ประวัติกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและถูกเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที )
. ประวัติกรรมการอิสระทีบริษัทฯเสนอชือให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที )
. การแต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและกําหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที )
7. เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
. ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
และมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 สําหรับการประชุม
. ข้อบังคับ หมวดที การประชุมผูถ้ ือหุน้
. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี
และขอรับรายงานประจําปี
ฉบับรูปเล่ม
. แผนทีสถานทีจัดการประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริษั ท ผลิ ตภัณ ฑ์คอนกรีต ชลบุรี จํากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ได้มีมติใ ห้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2563 ในวัน อัง คารที 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่ อทอง โรงแรมชลอิน เตอร์ เลขที
ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2562
ข้อมูลประกอบ :
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย .)
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ผูถ้ ือหุน้
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)

วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562
ข้อมูลประกอบ :
ผลการดําเนินงานประจําปี
(รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย .)
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเกียวกับงานทีได้ทาํ ไป
ในระยะเวลาทีผ่านมา และข้อเสนอแนะเพือดําเนินกิจการต่อไปภายหน้า
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง เนืองจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที 3 พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สินสุดวันที ธันวาคม
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลประกอบ :
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด
วันที ธันวาคม
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วว่ามีความถูกต้อง (รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย ) ซึงสรุปสาระสําคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี
ทีผ่านมาได้ดงั นี
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
1,564.56
1,581.08
2.67
41.46
1,464.72
1,476.93
1,101.03
1,181.61
1,084.20
1,091.53

งบการเงินรวม
2561
2562
2,481.40 2,645.04
(77.41)
70.73
2,935.26 2,894.57
1,545.99 1,468.31
1,389.27 1,426.27

ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัท ย่ อยสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีประจํา ปี สินสุดวัน ที ธัน วาคม
ซึงได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รวมทังรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)

วาระที 4 พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ข้อมูลประกอบ :
คณะกรรมการพิจารณาตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมาย โดยผลประกอบการงวด 12 เดือน ปี 2562 บริษัทฯ มีก าํ ไรสุทธิ และทุน สํารองตามกฎหมาย ดังนี
(รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย )
รายการ
กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
หัก จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย

งวด เดือน ปี
เสนอในครังนี (ล้านบาท)
41.463
2.100
39.363

จากการทีบริษั ทฯ มีผลการดําเนินงานปี 25 ตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธัน วาคม 2562 มีกาํ ไรสุทธิ
41.46 ล้านบาท และมีกาํ ไรสะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและตาม
ข้อบังคับบริษัท จํานวน 2,100,000 บาท ซึงคิดเป็ น อัตราร้อยละ . ของกําไรสุทธิประจําปี ส่งผลให้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 บริษั ทฯ มี ก าํ ไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํา รองตามกฎหมาย จํานวน 34.08 ล้า นบาท คิดเป็ นร้อ ยละ . ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถื อหุ้น ควรอนุมัติการจัด สรรกําไรสุทธิจากผลการดํา เนินงานปี 2562 เป็ นเงิน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 2,100,000 บาท ตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอไป
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 5 พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ข้อมูลประกอบ :
(รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย )
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ของกําไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) ภายหลังหักทุน
สํารองตามกฏหมาย คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา . บาทต่อหุน้ จํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสินไม่เกิน
, , . บาท ซึงเป็ นการจ่ายปั นผลจากกําไรสุทธิปี
และกําไรสะสม
ทังนีการจ่ายปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และ
กรณีทผูี ถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายปั นผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั ปั นผล (Record
Date) ในวันอังคารที พฤษภาคม 2563 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันพุธที พฤษภาคม 2563 (ภายใน เดือนหลังจากมีมติ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
)

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล
ปี
2558
อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.0165
อัตราปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.0230
อัตราการจ่ายปันผลต่อกําไรสุทธิ* (%)
139.22%

2559
0.0197
0.0220
111.95%

2560
0.0186
0.0000
0.00%

2561
0.0010
0.0100
1,094.07%

2562
0.0150
0.0100
70.32%

หมายเหตุ : คํานวณอัตราการจ่ายปั นผลจากกําไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)หลังหักสํารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา . บาทต่อหุน้ จํานวน
เงินปันผลจ่ายทังสินไม่เกิน , , . บาท ซึงเป็ นการจ่ายปั นผลจากกําไรสุทธิปี
และกําไรสะสม ซึงการจ่ายเงิน
ปั นผลครังนีเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัท
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 6 พิจารณาการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2563
ข้อมูลประกอบ :
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทข้อ กําหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ทุก ครัง กรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระอย่า งน้อยเป็ นจํา นวน ใน ของกรรมการทังหมด ทังนี
กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการทีจะต้องออกตามวาระในครังนี มีจาํ นวน
ท่าน คือ
. นายชาตรี
ตันติยวรงค์
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
. นายดาวฤทธิ
ทองนิม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายสมาน
เชือจีน
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
ทังนีให้การออกจากตําแหน่งของกรรมการทัง ท่าน มีผลในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการทีถูกเสนอชือ)พิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั แิ ต่งตังบุคคลทัง ท่านเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งอืนๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากเป็ นผูท้ ีมีความรูค้ วามสามารถ และปฏิบัติ
หน้าทีด้วยดีตลอด (รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย ) ดังนี
. นายชาตรี
ตันติยวรงค์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
(เสนอให้แต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอืนๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)
. นายดาวฤทธิ
ทองนิม
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
(เสนอให้แต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอืนๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)
. นายสมาน
เชือจีน
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท
(เสนอให้แต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอืนๆ ตามเดิมอีกวาระหนีง)

เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 7 พิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี
ข้อมูลประกอบ :
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
ประกอบกับข้อบังคับบริษัท กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็ นประจําทุกปี การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี
ได้พิจารณาและคํานึงถึง
ความเหมาะสมกั บ ภาระหน้า ที ความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ และผลการดํา เนิ น งานของบริษั ท ฯ ให้ส อดรับ เป็ น ไปตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึงคณะกรรมการได้กาํ หนดค่าตอบแทนใหม่ดงั นี (รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย )
(1) ค่าเบียค่าเบียประชุม
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2562

ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)

เบียประชุมต่อครัง (บาท/ท่าน/ครัง)
30,000
30,000
20,000
20,000
25,000
20,000

จํานวนเงินทังปี ไม่เกิน
( บาท / ท่าน )

25,000
20,000

360,000
240,000
300,000
240,000

(2) ค่าบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทังสินไม่เกิน , , บาท
และให้ประธานฯ มีอาํ นาจจัดสรรเงินจํานวนนีแก่กรรมการแต่ละท่าน
(3) องค์ป ระกอบของค่ า ตอบแทน : ไม่ มี องค์ป ระกอบค่ า ตอบแทนที เสนอขออนุ มัติ ทั งที เป็ นตั ว เงิ น และเป็ น
ผลประโยชน์อนใด
ื
ทังนีให้อตั ราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นอย่างอืน
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
บริษัทเสนอไป เนืองจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการ

ตามทีคณะกรรมการ

เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม

วาระที 8 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีประจําปี
และกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ข้อมูลประกอบ :
ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทข้อ 40. และ 41. และโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงขอเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 รวมทังกําหนดค่าตอบแทน
ดังนี (รายละเอียดดังปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย .)
1.นายเมธี
รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรือ
2.นายพิศิษฐ์
ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรือ
3. นายอัครเดช
เปลียนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5389 และ/หรือ
4. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5087
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน จํานวน
2,290,000 บาท ในกรณีทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีทีได้รบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายอืนทีอยู่ในสํานักงาน
บัญชีของตนเป็ นผูท้ าํ หน้าทีแทน
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
เพิมขึน / (ลดลง)
ร้อยละ
(ปี ทีเสนอขอ)
1) ค่าสอบบัญชี

2,186,000

2,186,000

2,290,000

(4.75%)

-

104,000
-

2) ค่าบริการอืน

-

-

3) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

2,934,000

3,084,000

3,130,000

46,000

(1.49%)

รวม

5,120,000

5,270,000

5,420,000

150,000

(2.84%)

ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีประจําปี
บัญชีตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอไป

-

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ

เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 9 พิจารณาเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ . ให้สอดคล้อง
กับการเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั
ข้อมูลประกอบ :
เดิมบริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจจํานวน . ข้อ เพือให้วตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ เหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจทีมีอยู่ปัจจุบันและทีจะมีขนในอนาคต
ึ
จึงเห็นควรเสนอให้เพิมเติมวัตถุประสงค์ ข้อ . โดยมีรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ทีเพิมเติมดังนี
ข้อ . ประกอบกิจการและจัดจําหน่าย ดิน ขุดดิน ดินลูกรัง หิน ทราย ร่อน คัดขนาดทราย
ล้างทราย รวมทังการ ถม ขุด และล้าง เพือจําหน่ายสิงดังกล่าวด้วย

และเห็นควรเสนอให้แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ให้สอดคล้องกับการเพิมเติมวัตถุประสงค์บริษัท เป็ นดังนี
ข้อ . วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจาํ นวน ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. ทีแนบ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่าผู ้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิมเติ มวัต ถุประสงค์ ข้อ . และอนุมัติ ให้แก้ไขเพิมเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมเติมวัตถุประสงค์บริษัทตามทีคณะกรรมการเสนอไป รวมทังเห็นชอบการ
มอบหมายให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนเพิมเติมวัตถุประสงค์บริษัท และ
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้
เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนต่อไป
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 10 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอืนๆ นีไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุก ครังเพือให้ผู้ถือหุน้ ได้ซักถาม
หารือ และ/หรือให้ขอ้ เสนอแนะนําต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ ายจัดการของบริษัท
อย่ างไรก็ดี ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ มเติม 2544)
กําหนดไว้ว่าผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดจะขอให้
ั
ทประชุ
ี มพิจารณาเรือง
อืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีเพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ซึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรืองอืน ๆ นอกเหนือจากทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดในการประชุมครังนี
เงือนไขการลงมติ :
วาระนีไม่มีการลงมติใดๆ
บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญ ท่ านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่ าวโดยพร้อ มเพรีย งกัน พร้อมกันนีได้
กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ื อหุ้นทีมี สิท ธิเข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี
(Record Date) ในวันที มีน าคม
บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดศึกษาเงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ออกเสียงลงคะแนน รวมถึงขันตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น (เอกสารสิงทีส่งมาด้วย ถึง ) ทีจัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมนีแล้ว ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ(ข้อมูลกรรมการอิสระทีเป็ นผู้รบั มอบฉันทะปรากฏตาม
เอกสารสิงทีส่งมาด้วย 4.) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที เมษายน
โดยทางบริษัทฯ ขอแนะนํา
ให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารสิงทีส่งมาด้วย ) ซึงท่านสามารถระบุการออกเสียงในวาระต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้ทีเว็บไซต์ของบริษัท ทังนีบริษัทฯได้จดั เตรียมอากร
แสตมป์ สําหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะเพืออํานวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ บริเวณจุดลงทะเบียนได้ตงแต่
ั เวลา . น. เป็ นต้นไปของวันประชุม
อนึ ง ทางบริษั ทฯ ได้จัด เตรีย มพาหนะสําหรับการเดิ นทางจากกรุ งเทพฯ มายังสถานทีประชุม เพืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว โดยจุดนัดพบ ณ ลานจอดรถ Airport Link มักกะสัน รถ

ตูจ้ อดบริเวณด้านหน้าอาคารผูโ้ ดยสาร ชัน 1 ติดกับทางรถไฟ เวลารถออก . น. โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ได้ที
ฝ่ ายสนั บ สนุ น กรรมการ หมายเลขโทรศั พ ท์
ต่ อ
หรื อ โทรสาร
หรื อ อี เ มล์
vathusiri@ccp.co.th หรือ secretary.cm@ccp.co.th ทังนีขอสงวนสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี
เท่านัน
ท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการรับรายงานประจําปี
ฉบับรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี
(ตามเอกสารสิงทีส่งมาด้วย 11) เพือทีทางบริษัทฯจะจัดเตรียมให้ท่านและส่งให้ท่านทางไปรษณียต์ ่อไป
เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั ฯจึงได้มกี ารกําหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
การติดต่อของไวรัส COVID- สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ดังนัน จึงขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ทีประสงค์จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษานโยบายและมาตรการป้องกันดังกล่าวโดยละเอียด (เอกสารสิงทีส่งมาด้วย )

ขอแสดงความนับถือ

…………………………………....
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม )
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จํากัด(มหาชน)

