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ขอเท็จจริง และเหตุผล 

ประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัต ิ

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 

 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล   

เลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกรที่ 20 

เมษายน 2555    โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แลว และเห็นวาถูกตองตาม

มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน    ทั้งน้ี นอกจากไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต

วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว บริษทัฯ ไดเผยแพรรายงานดังกลาวผานเวบ็ไซตของบริษัทฯ 

ที่ www.satpcl.co.th ดวย เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตองได

ภายในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือขอแกไขแตอยางใด ดังรายละเอียด (สิง่ทีส่งมาดวย

ลําดับท่ี 2) จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ    

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล   

บริษัทฯไดจัดทาํรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลประกอบการของบรษิัทฯ ในรอบป 2555 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 และคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบป 2555 สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้

นี้ (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3) 

 

 

 

 

 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

http://www.satpcl.co.th/
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสดุ  

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล   

บริษัทฯ ไดจัดทาํงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 แลวเสรจ็  ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (สิง่ทีส่งมาดวยลาํดับท่ี 3) ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว    คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวา

ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติ

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่มาตรา 

112 แหงพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด 

 

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล   

ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบรษิัทฯ ขอ 45 

กําหนดวา คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้คราว เม่ือเห็นวาบรษิัทฯ 

มีกําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหแจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 6/2555  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มี

รายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท  รวมเปนเงิน 102 

ลานบาท    โดยจายจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน  และไดดําเนินการจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุนแลวเม่ือวันท่ี  6 กันยายน 2555  เรียบรอยแลว 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนํา

ออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล 

ปจจุบันบริษทัมีทุนจดทะเบียนจํานวน 341,723,287 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

341,723,287 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 339,957,087 บาท แบง

ออกเปนหุนสามัญจํานวน 339,957,087 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุนจดทะเบียนท่ียังมิได 
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นําออกจําหนายจํานวน 1,766,200 หุน ซ่ึงจัดสรรไวสําหรับการเสนอขายใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสงู

ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการการเสนอขาย

หลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบรษิัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารง

ตําแหนงกรรมการ) (โครงการ ESOP) และบริษัทไดมีการเสนอขายหุนจํานวน 34,800 หุนใหแกพนักงานภายใต

โครงการ ESOP และมีพนักงานใชสิทธิซ้ือหุนจํานวน 33,800 หุน 

ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัด

หุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพ่ิมทุน ยกเวนหุนของบรษิัทท่ีจัดสรรไวเพ่ือ

รองรับหุนกูแปลงสภาพและใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน      ดังนั้น   คณะกรรมการจึงเห็นควรใหเสนอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่ยัง

ไมไดมีการเสนอขายใหกับพนักงานภายใตโครงการ ESOP จํานวน 1,766,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

คิดเปนจํานวนเงิน 1,766,200 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 341,723,287 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

จํานวน 339,957,087 บาท แบงออกเปนหุนจํานวน 339,957,087 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทและการ

แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 ของบริษทั เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด และการจัดสรร

เงินกําไรสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน ป 2555 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 

กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินกําไรเทานัน้ และมาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดวา 

บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ5 ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน    

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําปโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ (2) บริษทัฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลอือยู (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจายเงนิปนผลได 

และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตาง ๆ ในอนาคต และบริษทัฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอย

กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธหิลงัหักภาษี และสาํรองตามกฎหมายแลว ท้ังนี้ การจายเงินปนผลขึน้อยูกับแผนการ

ลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯ 
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา บริษทัฯ มี

กําไรสุทธิประจําป เทากับ 815,763,445 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึง่เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินรวมทั้งสิ้น

จํานวน 175,809 บาท และการจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในรูปของหุนปนผลและเงินสดในอัตราหุน

ละ 0.67 บาท  

ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 จะเทากับอัตราหุนละ 0.97 บาท โดยคิดคํานวณรวมกับอัตราการจายเงนิปนผลระหวางกาล เม่ือ

วันท่ี 6 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 329,800,000 บาท คิดเปนอัตราเงินปนผลที่

จายเทียบกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 40.42 ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปน

ผลของบริษทัฯ  

 ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลสาํหรับผลประกอบการป 2551 ถึงป 2555 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล 

                สืบเน่ืองจากการที่บริษัทฯ มีความประสงคจะจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล คณะกรรมการของ

บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทอีกจํานวน อีกจํานวน 86,754,722 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 86,754,722 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 339,957,087 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 426,711,809 

บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 426,711,809 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 

ปท่ีนําเสนอ 

ป 2554 

ปท่ีผานมา 

ป 2553 

ปท่ีผานมา 

ป 2552 

ปท่ีผานมา 

ป 2551 

ปท่ีผานมา 

1. กําไรสุทธิ 815,763,445 บาท 408,163,980 บาท 771,342,995.28บาท 314,440,000บาท 634,677,205 บาท 

2. จํานวนหุน 339,957,087 หุน 339,923,287 หุน 339,923,287 หุน 300,000,000 หุน 300,000,000 หุน 

3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน     0.97 บาท : หุน 0.45 บาท: หุน 0.90 บาท: หุน งดจาย 0.30 บาท : หุน 

4.รวมจํานวนเงินปนผลจายท้ังสิ้น  329,748,234.39บาท 152,965,479.15บาท 305,930,958.30บาท งดจาย 90,000,000 บาท 

5. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 40.42 รอยละ 37.47 รอยละ 39.66 งดจาย รอยละ 27.20 
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สนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดวัตถุประสงคและประโยชนที่

ไดรับจากการเพ่ิมทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ซ่ึงแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ  (สิง่ท่ีสงมา

ดวยลําดับ 5) 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

ขอเทจ็จริงและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะตองดําเนินการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 86,754,722 บาท หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 

                 1. หุนสามัญเพ่ิมทนุจํานวน 84,989,522 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล                

     2. หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,765,200 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกพนักงาน

ในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใต

โครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบรหิารระดับสงูของบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอย (รวมถึง

พนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) ตามที่ไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันท่ี 20 เมษายน 2555 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล            

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุน ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน โดยกรรมการท่ี

จะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนในปหลัง ๆตอไปให

กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงแลว อาจไดรับการ

เลือกต้ังเขาเปนกรรมการอีกก็ได 

สําหรบัในปนี้ มีกรรมการบรษิัทฯท่ีครบวาระออกจากตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก      

1. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ  

2. นางสาวนภสัร         กิตะพาณิชย   กรรมการ  

3. นายสุระศักด์ิ       เคารพธรรม  กรรมการอสิระ 
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บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เปนการลวงหนา 90 วัน นับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผานเว็บไซตของบริษัทฯ    ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขารับ

การเลือกต้ังเปนกรรมการ         

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯไดพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ซ่ึงปรากฏอยู

ในรายงานประจําป 2555 (สิง่ทีส่งมาดวยลาํดับท่ี 3 - หมวดโครงสรางการบริหาร) โดยพิจารณาจากโครงสราง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการทัง้ 3 คน มี

ความเหมาะสมดานคุณวฒุิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ

ในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงมีสวนเก้ือกูลและใหการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัฯ กอใหเกิดประโยชนกับ

บริษัทฯ ไดเปนอยางดี และกรรมการท้ัง 3 คน ไมมีคุณสมบัติตองหามประการใด ไมเคยถูกระวางโทษใหออกหรือ

ปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนาที่ ไมเคยไดรับโทษจําคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับทรัพยสินที่ไดมาโดย

ทุจริต และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุนในกิจการใดที่มีสวนแขงขันกับการดําเนนิงานของบรษิัทฯ จึง

เห็นสมควรเสนอใหกรรมการทัง้ 3 คน ไดรับการพิจารณาเลือกต้ังกลับมาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่       

คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และคาตอบแทนฯ แลว เห็นวานายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย   และนายสุระศักด์ิ 

เคารพธรรม   มีคุณสมบัติครบถวน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ.2535 มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทฯไดจึง

เห็นสมควรเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งน้ี ประวัติและขอมูลที่เก่ียวของปรากฏอยูในสิง่

ที่สงมาดวยลําดับที่ 4  สวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียด

เทียบเทากับหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด   (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯในรายงานประจําป 2555   ในหัวขอ“โครงสรางคณะกรรมการและ

องคประกอบของคณะกรรมการ”  ซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 3) 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัตกิารจายคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล  

                     คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ  ไดดําเนินการสํารวจคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 

สําหรบัป 2556 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และขอมูล

เปรียบเทียบอางองิกับบริษัทอื่นทีอ่ยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมทัง้ 
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ผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แลว พบวาคาตอบแทนที่

จายรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ อยูในอัตราใกลเคียงกับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาด     คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ไดพิจารณาแลว และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 

2556   ดังนี้               

1. อนุมัติคาตอบแทนท่ีจายรายเดือน/เบ้ียประชุมตอครั้ง (เทากับปที่ผานมา) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 8.2 ลานบาท 

 2.  อนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ ประจําป 2556 เปนเงินรวม 5 ลานบาท สําหรับกรรมการ 10 คน 

 3.  อนุมัติสิทธิประโยชนอื่นที่ใหแกคณะกรรมการ ไดแก คารักษาพยาบาลตนเอง    บัตรสมาชิกโรงแรม และ      

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร    

 

คาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดยอย 

 ป 2556 

 (ปท่ีเสนอ) 

ป 2555 

 (ปท่ีผานมา) 

 จายรายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง จายรายเดือน เบ้ียประชุม/ครั้ง 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

• ประธานฯ  27,000  45,000 27.000  45,000  

• รองประธาน ฯ 18,750 31,250  18,750  31,250 

• กรรมการอื่น คนละ 15,000 25,000  15,000  25,000 

2.  คณะกรรมการบริหาร       

• ประธานฯ 

 
- 

 
       45,000                    

 

-  

 

       45,000 

• กรรมการอื่น คนละ           -        30,000 -         30,000 

(เวนแต กรรมการทีเ่ปนผูบริหารจะไมมีคาเบ้ียประชุม)     

3.  คณะกรรมการชุดยอย ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหา/คาตอบแทน 

• ประธานฯ  -  37,500    -  37,500 

• กรรมการอื่น คนละ           - 25,000    -   25,000 

4.  คาบําเหน็จกรรมการ                5  ลานบาท 3  ลานบาท 
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หมายเหต ุ  1.  คาบําเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหประธานฯไดรับในอัตราสวน 1.8   รองประธานฯไดรับ 

                      ในอัตราสวน 1.25 ของจํานวนท่ีจายใหกรรมการเหมือนเดิม 

                  2. บําเหน็จกรรมการป2551-2554:จายรวม1.5ลานบาท, 2.5 ลานบาท,2 ลานบาทตามลําดับ สําหรับกรรมการ10 คน 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2556 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล 

              ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีทุกป ในการแตงต้ังสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมได 

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย(ฉบับที่20) กําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่

มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตองเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถ

แตงต้ังผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูสอบบัญชีรายเดิมได 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี 

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195  และ/หรือ นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ   ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068   และ/หรอื  นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่

4323  และ/หรือ  นางมัญชุภา สิงหสขุสวัสด์ิ  ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทฯ สําหรับป 2556 อีก 1 ป (เปนปที่ 4)  โดยผูสอบบัญชีจาก 

 

 

 

คาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดยอย 

 ป 2556 

 (ปท่ีเสนอ) 

ป 2555 

 (ปที่ผานมา) 

5.  สิทธิประโยขนอืน่ใด     

     5.1 คารักษาพยาบาลตนเอง              30,000 บาท/คน/ป                 20,000 บาท./คน/ป 

5.2  บัตรสมาชิกโรงแรม              10,000 บาท/คน/ป                 10,000 บาท/คน/ป 

5.3  ประกันความรับผิดของกรรมการ 

           และผูบริหาร (D&O) ทั้งคณะ 
เบี้ยประกัน 200,000 บาท/ป เบี้ยประกัน 200,000 บาท/ป 
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดไดปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ เม่ือป 2553    ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานดีเปนที่

นาพอใจ และบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรพัยฯ  

ทั้งนี้  มีคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวน 1,270,000 .บาทเพ่ิมขึน้จากป 2555 จํานวน 25,000

บาท โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) แลว    และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการ

อื่น ๆ แกบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธ และ/หรือการมีสวนไดเสียกับบรษิัท/บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

สําหรบับริษัทยอย (1) บริษัท บางกอกสปรงิ อินดัสเตรียล จํากัด (2) บริษทั สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 

จํากัด   (3) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด      (4) บริษัท สมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด  

(5) บริษัท เอสบีจี อินเตอรเนช่ันแนล (เจแปน)จํากัด  โดยทั้ง 5 บริษัทมีคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเปนเงิน    

2,530,000 บาท   โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธใินบัตรสงเสริมการลงทุน(BOI) แลว   และแตงต้ังนาย

เอกสทิธิ์ ชูธรรมสถิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 และ/หรอืนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที4่068 และ/หรอืนายวรีะชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323   และ/

หรือนางมัญชุภา สิงหสขุสวสัด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112   แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2556 โดยผูสอบบัญชี ไมไดใหบริการอืน่ ๆ แกบริษัทฯ และไมมี

ความสัมพันธหรอืสวนไดเสียกับบริษทั/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูทีเ่ก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2556 

(ปท่ีเสนอ) 

ป  2555 

(ปที่ผานมา) 

คาสอบบัญชี  บมจ.สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี  โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชี

ตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน BOI  

1,270,000 1,245,000 

คาสอบบัญชีสาํหรับบริษัทยอย 5 บริษัท ไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน

บัตรสงเสริมการลงุทน(BOI) แลว ดังน้ี 

1) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด  จํานวน  887,000 บาท 

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด                  จํานวน  883,000 บาท                        

3) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด      จํานวน  610,000 บาท  

4) บริษัท สมบูรณ ฟอรจจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด               จํานวน  130,000 บาท  

5) บริษัท เอสบีจี อนิเตอรเนช่ันแนล (เจแปน)จํากัด จํานวน  20,000 บาท     

2,530,000  2,464,000 

คาบริการอืน่ ไมมี ไมมี 
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วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัตแิกไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงค 

ขอเทจ็จริงและเหตุผล 

 บริษัทฯ มีความประสงคจะเพ่ิมวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีก 3 ขอเพ่ือใหครอบคลุมธรุกิจที่บรษิัทประสงค

จะดําเนินการเพ่ิมเติม     คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวจึงเหน็ควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทอีกจํานวน 3 ขอ จากเดิม 22 ขอ เปน 25 ขอ ดังน้ี  

"23. ประกอบกิจการรับเปนท่ีปรึกษา และดําเนินการบริหารงานธรุกิจ หรือการบริหารงานบุคคล วาง

ระบบ หรือรูปแบบการพัฒนาบุคคล การใหบริการเก่ียวกับการจัดฝกอบรม การจัดสัมมนาทาง

วิชาการ ทางธรุกิจ ทางสารสนเทศและตามวัตถุประสงคทั้งหมดของบรษิัท ตลอดจนรับทํา

โครงการศึกษาวิจัย ในดานการคา เศรษฐกิจ และอื่นๆ ใหแกหนวยงานราชการ บริษัท หางราน 

บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใด 

24. ประกอบกิจการ สถานฝกอบรม สถานศึกษา และรับทําการสอน ฝกอบรม จัดสัมมนาทางวชิาการ

ทุกสาขา (เม่ือไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ) 

25. รับทําการสํารวจ ใหความชวยเหลอืทางดานเทคนิค วิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคนิค ทดลอง 

ทดสอบ ทดสอบทางวิทยาศาสตร สอบเทียบ ศึกษา ทําโครงการ วิเคราะห ตรวจสอบ หรือกระทํา

การดวยวธิีอื่นใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล วัตถุดิบ วัสดุหรอืวธิีการใดๆ เพ่ือใชในการผลิต ซอมแซม 

ดัดแปลง บํารุงรักษา ติดต้ัง ออกแบบ พัฒนา จําหนาย และ/หรือ ใหบริการเก่ียวกับกระบวนการ

ผลิต อุปกรณ และช้ินสวนทุกชนิด ทั้งที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมอื่นที่

เก่ียวกับเหล็กและโลหะทุกชนิด และสินคาตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค" 

         นอกจากนั้น คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค ดังน้ี 

                 "ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษทั มีจํานวน 25 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ" 

 

วาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

วาระนี้กําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรอืเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดช้ีแจง

ขอซักถามหรือขอสงสัยตาง ๆ (ถามี) โดยจะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมี

การลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

   


