
 
 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  
วนัศุกร์ ที ่20 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 



 

               สรุปผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลา 10.00 น.  

    ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 432 คน  267,891,464 หุ้น 

    ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง       39 คน    30,122,308 หุ้น  

    ผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉันทะ       393 คน  237,769,156 หุ้น  

    คดิเป็นร้อยละ 63.0045 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  

 

 



แนะน ากรรมการ เป็นรายบุคคล 



นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ            



นายยงยุทธ  กติะพาณิชย์ 
รองประธานกรรมการ 



นายปัญจะ  เสนาดิสัย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภบิาล  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
กรรมการอสิระ 



นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการอสิระ 



นายไพฑูรย์  ทวผีล 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
กรรมการอสิระ 



นายอจัฉรินทร์   สารสาส 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล
กรรมการอสิระ 



นายยงเกยีรติ์  กติะพาณชิย์ 
รองประธานกรรมการบริหาร 



นายประยงค์  หิรัญญะวณชิย์
กรรมการบริหาร 



นางสาวนภัสร  กติะพาณิชย์ 
กรรมการ/กรรมการผู้อ านวยการ 
 



แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

 

  1.    คณะผู้บริหาร   

  2.    ผู้สอบบัญชีจาก บริษทั เคพเีอม็จ ีสอบบัญชี จ ากดั 

  3.    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษทั วรีะวงค์ , ชินวฒัน์ 

             และพาร์ทเนอร์ จ ากดั          

  4.    เลขานุการทีป่ระชุมฯ   



1 บริษทั สมบูรณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 127,202,750 29.92 

2 ตระกูลกติะพาณชิย์  61,174,637 14.39 

3 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 59,009,598 13.88 

4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 25,805,100  6.07 

5 AIA COMPANY LIMITED-EQ3-P 7,170,500 1.69 

6   NORTRUST NOMINEES LIMITED -THE NORTHERN TRUST 
    COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES  10 PERCENT ACCOUNT 

6,949,400 1.63 

7 กองทุนเปิด แวลูพลสั ปันผล หุ้นระยะยาว 3,119,800 0.73 

8 อรรถพล ธรรมานนท์ 2,867,800 0.67 

9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 2,817,500 0.66 

10 กองทุนเปิด เคหุ้นทุนบริพตัรเพือ่การเลีย้งชีพ 2,771,300 0.65 

รวม   298,888,385 70.29 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับแรกของบริษัทฯ                            
 ณ วนัที ่5 มีนาคม 2561 จ ำนวนหุน้              ร้อยละ 



ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมและการลงมต ิ

 การรับบัตรลงคะแนน และล าดบัการลงมต ิ
 

 กรณีมข้ีอสงสัย  โปรดซักถามเพือ่ความเข้าใจ ก่อนลงมต ิ
 

 วธีิการซักถาม :  แจ้งช่ือ - นามสกลุ  และจ านวนหุ้นทีถ่ืออยู่ 
 

 ผู้ถือหุ้นที ่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  
 

 วธีิการลงคะแนนเสียง : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม    
ยกเว้น : ระเบียบวาระที ่2 และ 4 เป็นเร่ืองแจ้งเพือ่ทราบไม่มกีารลงคะแนน 

                  :  ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียง 
                       ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม  
            : ระเบียบวาระที ่9 เร่ืองการแก้ไขข้อบังคบับริษัท ต้องได้รับอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียง 
                      ไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม                    
 ผู้มส่ีวนได้เสียเป็นพเิศษในวาระใด ไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 
              

 หน่ึงหุ้นมคีะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียง 
 

 การเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณาลงคะแนนลบัเป็นไปตามข้อบังคบับริษัทข้อ 38 
 



      
          
 

       คณะกรรมการบริษัทฯ   ได้พิจารณาและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมฯ   
ซ่ึงได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ   
และเผยแพร่รายงานดังกล่าว    ผ่านเว็บไซค์ของบริษัทฯ   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด   
  

       จึงเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่19 เมษายน 2560 

    
  ระเบียบวาระ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

                     ประจ าปี 2560  วนัที่ 19 เมษายน 2560 
 



    คะแนนเสียงอนุมตั ิ 
 

    ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

 
  

    
 ระเบียบวาระ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
                        ประจ าปี 2560  วนัที่ 19 เมษายน 2560 
 



    

 รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่1 

   เห็นด้วย  273,799,165   เสียง 

   ไม่เห็นด้วย         0   เสียง 

   งดออกเสียง           0  เสียง 

   บัตรเสีย        0  เสียง 

 มต ิ  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

             เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2560 
  

    
 ระเบียบวาระ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
                        ประจ าปี 2560  วนัที่ 19 เมษายน 2560 
 



 
 ระเบียบวาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 



ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์และเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

20 

ท่ีมา : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย  และคโูบต้า  

หนว่ย : พนัคนั 

เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ 

หนว่ย : พนัคนั 

 +2% 

 +11%  -4% 

 +12% 

 +12% 



รายได้  (หน่วย : ล้านบาท) 

GP (หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้และก าไรขั้นต้น 
รายได้ 
• รายได้  8,802 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.8%  

เน่ืองจาก 1) ยอดขายที่เพิ่มขึน้ตาม
อุตสาหกรรม 2) รายได้จากการขาย 
Inventory ให้บริษัทร่วมทุน 156 ล้านบาท 

ก าไรขัน้ต้น 
• ก าไรขัน้ต้น 1,331 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% 

จาก1) ยอดขายที่เพิ่มขึน้  2) บริษัทมีการ
ควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี 

• อัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จาก 14.9% เป็น 
15.5% เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้และ
การบริหารต้นทุนของบริษัท 

21 

%GP:  +0.6% 

%GP (หน่วย: %) 

Revenue:  +4.8% 

GP:  +8% 



ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 

• ก าไรสุทธิ  811 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33% จาก
ปี 2559 เน่ืองจาก 1) ก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้  
2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่ลดลงจากการทยอย
คืนเงนิกู้ 3) ก าไรพเิศษจากการขาย
สินทรัพย์ให้บริษัทร่วมทุน   

• อัตราก าไรสุทธิ = 9.2% เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
2% จากยอดขายที่ดีขึน้ ภาระดอกเบีย้ที่
ลดลง และก าไรพเิศษจากการขายสินทรัพย์ 
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NP : ล้านบาท %NP  

%NP:  +2.0% 

  NP:  +33% 



Awards 
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Quality Awards 

 Kubota 

     - Quality Award and Deliverables 

     - Gold Award QCD  

     - Runner up Delivery Kaizen Award 

 Toyota 

     - The winner TPS award 

     - TCC HRD Activity 

  IZUZU  

    - Quality Award and Delivery  

Recognitions & Awards 

 SET Award 2017 

      - Sustainability Awards of Honor   

       - Best Investor Relations Awards   

       - Thailand Sustainability Investment     

  Reword from the Department of labor     

 protection and welfare  

      The employee relations and benefits.  

 Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017 

     The highest award from PMAT & NIDA 
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รายการส าคญัระหว่างปี 2560 
1. การตั้งบริษัทร่วมทุน Mubea Somboon Automotive (MSA) 
   20 ก.ค. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตเิข้าท าสัญญาร่วมทุน ระหว่าง SAT 
และ MUBEA ENGINEERING AG  เพือ่ประกอบธุรกจิการผลติและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ 

2. การลงทุนในโครงการต่างๆ ในปี 2560 
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 393 ล้านบาท 



       
 
                      

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
- การขยายแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมี Supplier เข้าร่วมโครงการ

ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ร่วมกบั SBG 
รวม 636 บริษัท 

- เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคู่ค้าทีเ่ข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์  เพือ่การ
ติดตามแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ รับฟังความคบืหน้าของโครงการและ
ข้อเสนอแนะ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั รวมแล้ว 11 บริษัท  



  

 คะแนนเสียงอนุมตั ิ
 

  วาระนี ้ไม่มกีารลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

       

 
    ระเบียบวาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 



 
 
   มต ิ  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 
    ระเบียบวาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 



  
    
    ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
                                   ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 



งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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รายการ (ล้านบาท) 2560 2559 ล้านบาท %
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน 4,486 3,463 1,023 30%
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 5,085 5,958 (873) -15%
รวมสินทรัพย์ 9,571 9,421 150 2%

หน้ีสิน

หนีส้ินหมนุเวียน 2,465 2,249 216 10%
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 687 1,286 (599) -47%

รวมหนีสิ้น 3,152 3,535 (383) -11%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,420 5,887 533 9%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,572 9,422 150 2%

อัตราส่วนหนีต่้อทุน 0.49 0.60 (0.11) -18%

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 15.11 13.85 1.25 9%

งบการเงินรวม

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ผลต่างเทยีบกับปีก่อน



งบก ำไรขำดทุน 
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           บริษัทฯ  ได้จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560  ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ได้ตรวจสอบแล้ว   เห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพยีงพอตามหลกัการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป 
     

      คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงขอเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุน  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ส้ินสุด  ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 

    
   ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
                                  ส้ินสุด ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 



     

  คะแนนเสียงอนุมัต ิ 
 
            ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

    
   ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
                                  ส้ินสุด ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 



     

  รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่3 

  เห็นด้วย         278,886,165  เสียง 

  ไม่เห็นด้วย     0  เสียง 

  งดออกเสียง                   468,700 เสียง 

  บัตรเสีย    0 เสียง 

   มต ิ อนุมัตงิบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา 

            บัญชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

 

    
   ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
                                  ส้ินสุด ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 



    
ระเบียบวาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 



 

 
                 คณะกรรมการบริษทัฯ   ได้มีมตอินุมัตใิห้จ่ายเงนิปันผล 
  ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้น  ทีม่ีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียน 
  ผู้ถอืหุ้น   ณ   วนัที ่ 28   สิงหาคม   2560 ในอตัราหุ้นละ                
  0.25 บาท รวมเป็นเงิน 106,298,473.50 บาท และจ่ายเงิน    
  ปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที ่ 6  กนัยายน  2560 

    
    ระเบียบวาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    
                            
 



 

คะแนนเสียงอนุมตั ิ
 

 วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

    
    ระเบียบวาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    
                            
 



 
 

     มต ิ รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ตามทีเ่สนอ 
   

    
    วาระ 4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 



    
   วระเบียบวาระที ่5     พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร 
                                      จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560                      
 



  
     บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจัดสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพจิารณาจาก  
 

          1.  ผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ  
          2.  บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม  
          3.  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพยีงพอที่จะจ่ายเงินปันผล  
          4.  มีเงินส ารองส าหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 
 

โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ    
หลงัหักภาษี และ ส ารองตามกฎหมายแล้ว  ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผล 
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ  

    
  ระเบียบวาระที ่5     พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร 
                                   จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 



  
1. บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2560  =  811,240,893  บาท 
2.  เสนอจ่ายเงินปันผล       จ่ายคร้ังนี ้      จ่ายระหว่างกาล            รวม 
     - อตัราการจ่ายต่อหุ้น        0.65  บ.                0.25 บ.              0.90 บ.                       
      - จ านวนเงนิ               276.4 ลบ.            106.3 ลบ.           382.7 ลบ. 
      -  จ่ายจากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม (BOI)        หุ้นละ 0.09 บ. 

     -  จ่ายจากก าไรสุทธิทีเ่สียภาษเีงนิได้นิตบุิคลอตัรา 10%       หุ้นละ 0.32 บ. 

     -  จ่ายจากก าไรสุทธิทีเ่สียภาษเีงนิได้นิตบุิคลอตัรา 20%       หุ้นละ 0.24 บ. 

     -  เงนิปันผลจะถูกหักภาษ ีณ ทีจ่่าย 10% เฉพาะเงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรสุทธิ 
           ทีเ่สียภาษเีงนิได้นิตบุิคลในอตัราร้อยละ 10 และ 20 เท่าน้ัน 
      -  จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่4 พค. 2561 
     - จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ10  

     - Record Date เพือ่ก าหนดผู้ทีม่ีสิทธิรับเงนิปันผล ในวนัที ่5 มีค. 61   
         

    
  ระเบียบวาระที ่5     พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิก าไร 
                                   จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 



ก าไรสุทธิและการจ่ายปันผล 
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เงินปันผล (บาท/หุ้น) % Dividend Payout 

เงนิปันผล  
• ในวาระที่ 5 บริษัทฯ ขอน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 
2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 
0.25 บาทต่อหุ้น เหลือจ่ายงวดนี ้0.65 บาทต่อหุ้น  
บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็น Dividend Payout 47% 
ซึ่ งเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานและก าไร
พเิศษจากการขายสินทรัพย์ 

 

NP : ล้านบาท ก าไรสุทธิ 

• ก าไรสุทธิ  811 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33% จากปี 2559 
เน่ืองจาก  
1) การเพิ่มขึน้ของยอดขาย   
2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่ลดลงจากการทยอยคืนเงนิกู้  
3) ก าไรพเิศษจากการขายสินทรัพย์ให้บริษัทร่วมทุน   

• อัตราก าไรสุทธิ = 9.2% เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2% จาก
ยอดขายที่ดีขึน้ ภาระดอกเบีย้ที่ลดลง และก าไร
พเิศษจากการขายสินทรัพย์ 

 

 

% NP  



     
        คะแนนเสียงอนุมัต ิ 
 

 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

    
  ระเบียบวาระที ่5     พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร 
                                   จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 



 

     รบัรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระท่ี 5 

  เห็นดว้ย  279,361,115  เสียง 

  ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง 

  งดออกเสียง            0  เสียง 

  บตัรเสีย    0 เสียง 

      มติ    อนุมตักิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน          
               ประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอ 

    
  ระเบียบวาระที ่5     พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิก าไร 
                                   จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 



    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



 
              ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุม   
   สามัญผู้ถือหุ้น  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
 

          

    ปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน    ได้แก่   
           1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอสิระ  
           2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอสิระ     
           3. นายยงเกยีรติ์ กติะพาณชิย์ กรรมการ 
   

 

       

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



 
 

               บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น เสนอช่ือบุคคลทีม่ีคุณสมบตั ิ   
     เหมาะสมเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่ 
     วนัที ่ 29 กนัยายน 2560    ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2560    
     ผ่านเวบ็ไซต์บริษทัฯ  ปรากฏว่า ไม่พบผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
     ทีเ่หมาะสม เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ      

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



                    

             ทั้งนี้นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ มีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ ดังน้ันคณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้
ด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ และ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เสนอ  ดร . สุทัศ น์  เศรษ ฐ์ บุญส ร้ าง  เ ป็นกรรมการบ ริษัท  แทน 
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ และเสนอต่อผู้ถอืหุ้นพจิารณา อนุมัต ิ
 

  

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



                    

             เน่ืองจาก ดร.ปัญจะ  เสนาดสัิย และนายยงเกยีรติ์ กติะพาณิชย์ ซ่ึง
ออกจากต าแหน่งตามวาระและ ดร.สุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินงาน
ของบริษทั โดยได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการสรรหา ของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั
แล้วว่า มีคุณสมบัตเิหมาะสม และสมควรได้รับเลอืกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ของบริษทั จงึเห็นควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตั้ง
กรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

  

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



 
 
 
  

     
     

         โดยเสนอขออนุมัตเิป็นรายบุคคล  ดงันี ้
  

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



1.  ดร.ปัญจะ  เสนาดิสัย  เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
       อายุ 69 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบนั 

-        กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
         บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี  
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี
- กรรมการ กรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร บมจ. เคซีอ ีอเีลคโทรนิค 
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไพลอน 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทนบมจ. ทรีนีตี ้วฒันา 
จ านวนบริษทัจดทะเบียนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  4  บริษทั  / ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
ด ารงต าแหน่งเป็น :  ประธาน/กรรมการอสิระ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :  คณะกรรมการบริษทัฯ  12/12 คร้ัง   

•จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  13  ปี  
•เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงด าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้  16 ปี  
 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



  

    

  คะแนนเสียงอนุมตั ิ– ดร.ปัญจะ  เสนาดสัิย 
 

  ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



  

 

  รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่6 ดร. ปัญจะ เสนาดสัิย 

  เห็นด้วย     278,849,448  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย            511,667     เสียง  
  งดออกเสียง            0    เสียง  
  บัตรเสีย            0    เสียง  
        

   มต ิ  อนุมัตใิห้ ดร.ปัญจะ เสนาดสัิย  
            กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  อกีวาระหนึ่ง 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



2.  นายยงเกยีรติ์  กติะพาณชิย์   เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
       อายุ 55 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบนั 

-     กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี  
- กรรมการ  บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ี
- กรรมการ บจ. อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
- กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม 
- กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อนิดสัเตรียล 
- กรรมกำร บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ  
จ านวนบริษทัจดทะเบียนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1  บริษทั  / ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 5 บริษทั 
ด ารงต าแหน่งเป็น :  กรรมการ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบนั 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :  คณะกรรมการบริษทัฯ  12/12 คร้ัง   

•จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  13  ปี  
•เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงด าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้  16 ปี  
 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



     

   คะแนนเสียงอนุมตั ิ– นายยงเกยีรติ์  กติะพาณชิย์ 

 

  ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



  

 
    รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่6 นายยงเกยีรติ์ กติะพาณิชย์ 

  เห็นด้วย     275,866,215  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย            164,300     เสียง  
  งดออกเสียง            0    เสียง  
  บัตรเสีย            0    เสียง 
  
       มต ิ  อนุมัตใิห้ นายยงเกยีรติ์  กติะพาณชิย์   
                กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  อกีวาระหนึ่ง 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



3.  ดร. สุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง    เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
       อายุ 66 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบนั 

-     กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ.บ้านปู 
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ประธานมูลนิธินวชีวนั  
- กรรมการ Board of Trustee International Rice Research Institute (IRRI) Los Bonos Philippine 
- กรรมการ Cambodia Development Research Institute (CDRI) 
- จ านวนบริษทัจดทะเบียนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  1  บริษทั  / ไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 3 แห่ง 
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                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



     

   คะแนนเสียงอนมุติั – ดร.สทุศัน ์เศรษฐบ์ญุสรา้ง 

 

  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ 

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



 

     รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่6 ดร. สุทศัน์  เศรษฐ์บุญสร้าง 

  เห็นด้วย     278,409,615  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย            951,500     เสียง  
  งดออกเสียง            0    เสียง  
  บัตรเสีย            0    เสียง  
 
       มต ิ  อนุมัตใิห้ ดร.สุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง               
                  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ    

    
  ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ 
                            ทีอ่อกตามวาระ 
 



    
    ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 



 
     เกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี2561   
 
 

    1.  ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

    2.  ข้อมูลเปรียบเทยีบอ้างองิบริษทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
          ขนาด และธุรกจิทีใ่กล้เคยีงกนั 
 

    3.  ผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ           
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     ความเห็นประกอบการพจิารณา   
  1.  กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนใหก้บักรรมกำร  เม่ือเทียบกบัภำระกิจท่ีคณะกรรมกำร   
      บริษทัฯ ท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี ดว้ยควำมรอบคอบอยำ่งระมดัระวงั (Duty of Care)    
      ภำยใตภ้ำวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน  กำรแข่งขนัท่ีรุนแรง  และมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมี 
      กระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ  และควำมรับผดิชอบต่อสังคม   
      เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื    
  2.  โครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดยอ่ย ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียง 
       กนั และสอดคลอ้งกบัผลกำรส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร ของสมำคมส่งเสริม 
       สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
   3. จ ำนวนกำรประชุม  มีควำมเหมำะสม  ซ่ึงจะมีผลใหค้่ำเบ้ียประชุมของ 
       คณะกรรมกำรบริษทัฯ และกรรมกำรชุดยอ่ยทั้งปี   มีวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 
      14  ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ 1 ลำ้นบำท 

 

          

    
    ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 



 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการ    ่อ  

 สนอ   2561  (  ท   สนอ)  สนอ   2560 (  ท   ่านมา) 

 จ่า รา    อน  บ    ระ  ม/คร     ่ายราย ด อน  บี  ย ระ มุ/ครั    
1.  ค ะกรรมการบริ  ท         

  ระธานฯ  36,000 54,000 36,000 54,000 

 รอ  ระธาน ฯ 25,000 37,500 25,000 37,500 

 กรรมการอ  น คนละ 20,000 30,000 20,000 30,000 
2.  ค ะกรรมการบริหาร        

  ระธานฯ  - 45,000 - 45,000 

 รอ  ระธานฯ - 37,500 - - 

 กรรมการอ  น คนละ - 30,000 - 30,000 
 ( ว นแต่ กรรมการท     น   บริหารจะ ม่   ร บ  นิ  อนและ ม่ม ค่า บ    ระ  ม) 
3.  ค ะกรรมการ    ่อ  (1) ค ะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล (2) ค ะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  

  ระธานฯ  -   45,000   - 45,000   

 กรรมการอ  น คนละ -   30,000     - 30,000    

4.  ค่าตอบแทน ระจ า   ว   นิ 5 ล านบาท      5 ล้านบาท (  ้ ร   3.5 ล้านบาท)*  
5.  สิทธิ ระ   น อ  น    ม่ม  ไมม่ี 



 

         

   ประเดน็ที่น าเสนอ 
 
 

   1.   อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561    
         โดยมวีงเงนิรวมทั้งส้ินไม่เกนิ 14 ล้านบาท   
 

   2.   รับทราบ การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
          ส าหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจ านวน 3.5 ล้านบาท  
          จากวงเงนิ 5 ล้านบาท 
        

    
    ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 



     

    คะแนนเสียงอนุมตั ิ 
 

         ต้องได้รับอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน3                          
         ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 
          และมสิีทธิออกเสียง 

    
    ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 



     

   รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที่ 7   

  เห็นด้วย          279,237,173  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย            123,942     เสียง  
  งดออกเสียง           0    เสียง  
  บัตรเสีย                      0    เสียง  
 
 

  มติ  อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2561  
         จ านวนเงิน 14 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น             
         1. อนุมัติค่าตอบทีจ่่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อคร้ัง  รวม 9 ลบ. 
         2. อนุมัติค่าตอบแทนประจ าปี 2561  รวม 5 ลบ. ส าหรับกรรมการทั้งคณะ 

    
    ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 



    
    ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนด  
                            ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 



 
      คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้พจิารณาและเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
       รับอนุญาต ดังนี ้  
 

       1. นายศักดา            เกาทณัฑ์ทอง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4628  
       2. นายบุญญฤทธ์ิ    ถนอมเจริญ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่7900   
       3. นางสาวศิริเพญ็   เจริญยิ่งยง       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่3636   
     

       แห่งบริษัท เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
ส าหรับปี 2561 เป็นปีที่4  และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกบัหลกัเกณฑ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 
(ปีทีผ่่านมา) 

1. บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลย ี โดยได้รวม 
      ค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI  

1,426,000 1,401,000 

2.  ส าหรับบริษทัย่อย 4 บริษทั ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตาม 
     สิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดงันี ้
 

     1) บ.สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จก.   =   1,025,000  บาท 
     2) บ.บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จก.                     =      150,000  บาท                        
     3) บ.อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จก.        =     650,000  บาท 
     4) บ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจก.                  =    220,000   บาท 

2,045,000 2,861,000 

ค่าบริการอืน่ ไม่ม ี ไม่ม ี
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                                  ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 



     

    คะแนนเสียงอนุมตั ิ 
 
 ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 

    
    วาระ 8   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนด  
                  ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 



  
    รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่8   

  เห็นด้วย     279,364,365  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย                       0     เสียง  
  งดออกเสียง            0    เสียง  
  บัตรเสีย            0    เสียง 
 

     มต ิ   อนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทน  
               การสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

 
 

    
    ระเบียบวาระที ่8   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนด  
                                  ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 



     

     ระเบียบวาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33   
                                     เร่ืองการเรียกประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 



            เน่ืองดว้ยค ำสัง่หวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 

เร่ือง กำรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ในกำรประกอบธุรกิจ 
ไดมี้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 
เร่ืองกำรเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลจำกกำรแกไ้ข
กฎหมำยท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ท ำใหข้อ้บงัคบัของบริษทัปัจจุบนั ขอ้ท่ี 33 (ข) ซ่ึง
ก ำหนดตำมกฎหมำยเดิมขดักบักฎหมำยท่ีมีกำรแกไ้ขดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 33 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย ดงัน้ี  
            

     

     ระเบียบวาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33   
                                     เร่ืองการเรียกประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 



     

     ระเบียบวาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33   
                                     เร่ืองการเรียกประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 

ข อบ  ค บฉบ บ  จจ บ น 

     ขอ้ 33 (ข) ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำ
หน่วยไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบห้ำคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
หน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด จะเข้ำ ช่ือกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย  
     ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึงเดือนนบัแต่
วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

(สาระส าคัญของการแก้ไขข้อบังคบั     เดิมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้ตอ้งมี
หุน้รวมกนั 20% ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุน้ 25 คนรวมหุน้กนัได ้10%  
เปลีย่นเป็น  ผูถื้อหุน้มีหุน้รวมกนั 10% ) 



     

     ระเบียบวาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33   
                                     เร่ืองการเรียกประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 

ข อบ  ค บฉบ บท   สนอแก  ข 

     ขอ้ 33 (ข) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุม
วสิำมญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำร  ท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสือ
ดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
           ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้
ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเอง 
กไ็ด ้ภำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวำ่เป็นกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดั
ใหมี้กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
         ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคสองคร้ังใด 
จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตำมวรรคสอง
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค่้ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 



     

    คะแนนเสียงอนุมตั ิ 
 

         ต้องได้รับอนุมตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4                         
         ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม  
          และมสิีทธิออกเสียง 
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    รับรองคะแนนเสียง ระเบียบวาระที ่9   

  เห็นด้วย     279,364,365  เสียง 
  ไม่เห็นด้วย                       0     เสียง  
  งดออกเสียง            0    เสียง  
  บัตรเสีย            0    เสียง 
 
     มต ิ  อนุมัต ิ การแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 33 เร่ืองการเรียกประชุม    
             วสิามัญผู้ถอืหุ้น โดยผู้ถอืหุ้น ตามทีเ่สนอ 
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          ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย   โดยไม่มกีาร   
   น าเสนอเร่ืองอืน่ใดให้ทีป่ระชุมฯ พจิารณาอนุมตั ิ และจะ 
   ไม่มกีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้

     

     ระเบียบวาระที ่10  เร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 



ปิดการประชมุ 
  

 

ขอใหท้กุท่านเดินทางกลบั 

โดยสวสัดิภาพ 
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