
 

 

 

            
ข้อเทจ็จริง และเหตุผล 

ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น ในการพจิารณาอนุมัต ิ
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

 

 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

เลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ หุ้น ประจ าปี 2554  ซึง่ประชมุเมื่ อวนัองัคารที่ 
19 เมษายน 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ แล้ว และเห็นวา่ถกูต้องตาม
มติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัประชมุฯ ต ามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ  ได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี 
www.satpcl.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ย่างใด ดงัรายละเอียด (สิ่งท่ีสง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 2) จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ    

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ  ในรอบปี 2554 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้
นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

http://www.satpcl.co.th/


 

 

 
วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด  
               วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯ ได้จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 แล้วเสร็จ  ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) ซึง่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิ
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีมาตรา 
112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
45 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผล ระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่
บริษัทฯ มีก าไรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นควรให้แจ้งให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบวา่ ท่ีประชมุ
คณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2554 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 จ านวน 339,923,287 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  รวมเป็นเงิน 118,973,150.45 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ(BOI)ทัง้จ านวน และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไร จากผลการด าเนินงานปี 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดวา่ 
บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส า รอง เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน    



 

 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
และ (4) พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการ
ลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิประจ าปี เท่ากบั 408,163,980 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิ การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554    ซึง่บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุ
ส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก     
ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 
2555 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 34  ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ทัง้จ านวน  และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 14  พฤษภาคม 2555 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 จะเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.45 บาท โดยคิดค านวณรวมกบัอตัราการจ่ายเงินปั นผลระหวา่งกาล  เม่ือวนัท่ี 8 
กนัยายน 2554  ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท  รวมเป็นเงิน 118,973,150.45 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบ
กบัก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล เท่ากบัร้อยละ 37.48 ซึง่สอดคล้องกบันโย บายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2551 ถงึปี 2554 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2554 

ปีที่น าเสนอ 

ปี 2553 

ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2552 

ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2551 

ปีท่ีผ่านมา 

1. ก าไรสทุธิ 408,163,980 บาท 771,342,995.28  บาท  314,440,000 บาท 634,677,205 บาท 

2. จ านวนหุ้น 341,000,000 หุ้น 339,923,287 หุ้น 300,000,000 หุ้น 300,000,000 หุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.45 บาท : หุ้น 0.90 บาท: หุ้น           งดจ่าย 0.30 บาท : หุ้น 

4.รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 152,965,479.15 บาท 290,000,000  บาท งดจ่าย 90,000,000 บาท 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล      ร้อยละ 37.48         ร้อยละ 37.60           งดจ่าย      ร้อยละ 27.20 

 



 

 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล           

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน โดยกรรมการที่
จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้ 
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่      

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
2. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 
3. นายวีระยทุธ        กิตะพาณิชย์  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถงึวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เ ป็น
กรรมการ         

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึง่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2554 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี  3 - หมวดโครงสร้างการบริหาร ) โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นราย บคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คน มี
ความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทัง้ 3 คน ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือ
ปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดย
ทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการด าเนินงา นของบริษัทฯ จงึ
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่       

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และคา่ตอบแทนฯ แล้ว  เห็นวา่ นายปัญจะ  เสนาดิสยั   นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ และนายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ 
มีคณุสมบตัิครบถ้วน  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ จงึเห็นสมควร 



 

 

 
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 4  สว่นคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด   (โปรดดรูายละเอียดของคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยาม
กรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี  2554 ในหวัข้อ “โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ”  ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการส รรหาฯ ได้ปรับโครงสร้างกรรมการและ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเป็นอิสระมากย่ิงขึน้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ     ผู้ ถือหุ้น
และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยแตง่ตัง้ นายสรุะศกัด์ิ   เคารพธรรม เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 คน ดงันัน้ บริษัทฯ 
จะมีจ านวนกรรมการอิสระทัง้สิน้ 6 ท่านในจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน  

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพ่ิมเติมวา่ นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2547 เพ่ือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายดงักลา่ว
ไมไ่ด้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ แล้ว ทัง้นี ้นายสรุะศกัด์ิเป็นผู้ มีความรู้ และความสามารถ และ ในช่วงระยะเวลาท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  นายสรุะศกัด์ิได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเตม็ท่ีด้วยดี
ตลอดมา ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบับริษัทฯ  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาคณุสมบติัของนายสรุะศกัด์ิ
แล้วเห็นวา่ นายสรุะศกัด์ิมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.
4/2552 ก าหนด คณะกรรมการบริษัทฯ  จงึเห็นชอบให้แตง่ตัง้ นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม เป็นกรรมการอิสระเพ่ิม
อีก 1 ทา่น 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล                        

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2554 มีวงเงินรวม
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 10 ล้านบาท  

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิ จารณาแล้ว  เห็นวา่ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี  2554 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากสาเหตวิุกฤตสนึามิ ในประเทศญ่ีปุ่ น และอทุกภยัใน
ประเทศไทย จงึเห็นสมควรปรับลดคา่บ าเหน็จกรรมการจากเดิมท่ีเคยอนมุตัิไว้จ านวน 4 ล้านบาท ลดลงเหลือ 2  
ล้านบาท  ส าหรับกรรมการ 10  คน 

 



 

 

 
บริษัทฯ ได้ท าการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 2555 โดยพิจารณา

จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัท
อื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั และผลส า รวจคา่ตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว พบวา่เบีย้ประชมุของบริษัทฯ อยู่ในอตัราท่ีต ่ากวา่
คา่เฉลี่ยตลาด   ซึง่ไมไ่ด้ปรับคา่ตอบแทนกรรมการนบัตัง้แต ่ปี 2551 เป็นต้นมา จงึเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
เบีย้ประชมุให้มีอตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ย โดยเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2555   เป็นเงินจ านวนรวมทัง้สิน้ ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ซึง่เท่ากบัปี 2554 ดงันี ้
 

 
หมายเหตุ   1.   เบีย้ประชมุฯ ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อยอ่ืนคนละ 25,000 บาทตอ่ครัง้  โดยประธานฯ  
                       ได้รับในอตัราส่วน1.8  รองประธานฯได้รับในอตัราส่วน 1.25  และประธานฯ ชดุย่อยอ่ืนได้รับในอตัราส่วน 1.5 
                  2.  บ าเหน็จกรรมการปี 2551- 2553  จ่ายรวม 1.5 ล้านบาท และ 2.5 ล้านบาท ตามล าดบั    ส าหรับกรรมการ 10 คน 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย 

 ปี 2555 
 (ปีที่เสนอ) 

ปี 2554 
 (ปีท่ีผ่านมา) 

 จ่ายรายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ จ่ายรายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

 ประธานฯ  27,000  45,000 18.000  27,000  

 รองประธาน ฯ 18,750 31,250  12,500  18,750 

 กรรมการอื่น คนละ 15,000 25,000  10,000  15,000 

2.  คณะกรรมการบริหาร       

 ประธานฯ 
 
- 

 
45,000                   

 
45,000 

- 

 กรรมการอื่น คนละ -              30,000   30,000  - 

(เว้นแต ่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมม่ีคา่เบีย้ประชมุ)     
3.  คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหา/คา่ตอบแทน 

 ประธานฯ  -  37,500    -  22,500 

 กรรมการอื่น คนละ - 25,000    -   15,000 

4.  คา่บ าเหน็จกรรมการ 2  ล้านบาท   2 ล้านบาท (จากเดิม  4  ล้านบาท) 



 

 

 
วาระที่ 8   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2555 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

               ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปีในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ . 39/2548 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเ นินงานของบริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวี ยนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัท
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต ดงันี ้นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4195 และ/หรือ นายเจริญ ผู้
สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 4323 และ/หรือ  นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6112 แห่งบริษัท 
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับ ปี 2555  อีก 1 ปี โดยผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ เม่ือปี 2553  ซึง่มีผลการปฏิบตัิงานท่ีดีเป็นท่ี
น่าพอใจ และบคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 ทัง้นี ้  มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2555 จ านวน  1,245,000 บาทเพ่ิมขึน้จากปี  2554 
จ านวน 40,000 บาท โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และผู้สอบ
บญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ /หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็
เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จ ากดั  เห็นควรแตง่ตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4195 และ/หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323  และ/หรือ  นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
6112 แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2554 โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้
ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ  และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 



 

 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2555 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2554 

(ปีที่ผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชี
ตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

1,245,000 1,205,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน
บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั จ านวน  858.000  บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                  จ านวน  823.000 บาท                        
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั      จ านวน  683.000 บาท  
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั               จ านวน  100,000 บาท     

2,464,000 2,295,000 

คา่บริการอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี
    
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,800,000หุ้น      ให้แก่พนักงานใน
ระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย
(รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ)ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่
พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย   ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ใน
ประเทศไทย (รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 

            ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนมุตัิให้
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงู ของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ตามโครงการ ESOP Scheme  ทัง้นีต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 32/2551   เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน 
(ประกาศฯ ที่ทจ .32/2551)  มีข้อก าหนด ให้บริษัทฯ  ท่ีได้รับอนมุตัิให้เสนอขายหุ้นจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ด าเนินการเสนอขายหุ้นครัง้แรก ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิ แตบ่ริษัทฯ ไมไ่ด้
มีการเสนอขายหุ้นให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  ตามท่ีได้รับอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ภายใน 1 ปีตามท่ีประกาศฯ ท่ีทจ.32/2551 ก าหนด  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นจ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ตาม
โครงการ ESOP Scheme ดงักลา่ว เพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานของพนกังานดงักลา่ว  ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้อง
น าเร่ืองดงักลา่วน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิอีกครัง้หนึง่  



 

 

 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไมต้่องน าเสนอเร่ืองการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นจ านวน 1,800,000 หุ้นตอ่ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายให้กบั
พนกังาน ภายใต้โครงการ ESOP Scheme แตอ่ย่างใด 

 

วาระที่ 10   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ /หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จง
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ (ถ้าม)ี โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ี
การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


