
 
 

                

ข้อเทจ็จริง และเหตุผล 
ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นในการพจิารณาอนุมัติ 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 

 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล        

                    เลขานกุารฯ ได้จดัท ารางงานการรระุุสาาสผัผ้้ อือหุ้น รระจ ารี 2556  ซึง่รระุุสเสอ่อวนัศกุร์ท่ี 19 
เสษางน 2556    โดงคณะกรรสการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรางงานการรระุุสฯ แล้ว และเห็นว่าื้กต้องตาส
สติของท่ีรระุสุาาสผัผ้้ อือหุ้น           ทัง้นี ้นอกจากได้จดัา่งให้ตลาดหลกัทรัพง์แห่งรระเทศไทง ภางใน 14 วนั
นับแต่วนัรระุุสฯ ตาสท่ีกฎหสางก าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผงแพร่รางงานดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.satpcl.co.th ด้วง เพอ่อให้ผ้้ อือหุ้นได้รับทราบรางงานการรระุุสฯ และาาสารืตรวจาอบควาสื้กต้องได้
ภางในเวลาท่ีเหสาะาส ซึ่งไส่รรากฏว่าสีผ้้ ใดคัดค้านหรออขอแก้ไขแต่อง่างใด ดงัรางละเอีงด (าิ่งท่ีา่งสาด้วง
ล าดบัท่ี 2) จงึเห็นควรเานอให้ท่ีรระุสุฯ พิจารณารับรองรางงานการรระุสุฯ    

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯได้จดัท ารางงานคณะกรรสการบริษัทฯ เก่ีงวกบัผลรระกอบการของบริษัทฯ ในรอบรี 2556 
าิน้าดุวนัท่ี 31 ธนัวาคส 2556 ซึง่แาดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบรี 2556 และคณะกรรสการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ืก้ต้องและเพีงงพอ จงึเห็นควรรางงานผลรระกอบการของบริษัทฯ ในรอบรี 2556 าิน้าดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคส 2556 ดงัรรากฏในรางงานรระจ ารี ท่ีได้จดัาง่ให้กบัผ้้ อือหุ้นพร้อสกบัหนงัาออเุิผรระุสุในครัง้
นี ้(าิ่งท่ีาง่สาด้วงล าดบัท่ี 3) 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 

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


 
 

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี   

                สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯ ได้จดัท างบดลุและบผัุีก าไรขาดทนุา าหรับรอบระงะเวลาบผัุีรระจ ารี าิน้าดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคส 2556 แล้วเาร็จ ตาสรางละเอีงดรรากฏในรางงานรระจ ารี (าิ่งท่ีาง่สาด้วงล าดบัท่ี 3) ซึง่ตรวจาอบโดง
ผ้้าอบบผัุีรับอนผุาตแล้ว คณะกรรสการบริษัทฯ และคณะกรรสการตรวจาอบฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ืก้ต้อง 
ครบื้วน และเพีงงพอ ตาสหลกัการบผัุีท่ีรับรองทัว่ไร จงึขอน าเานอตอ่ท่ีรระุสุาาสผัผ้้ อือหุ้น อนสุตัิงบดลุ
และบผัุีก าไรขาดทนุา าหรับรอบระงะเวลาบผัุีรระจ ารี าิน้าดุวนัท่ี 31 ธนัวาคส 2556 ตาสท่ีสาตรา 112 แห่ง
พระราุบผัผตัิบริษัทสหาุนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตาสสาตรา 115 แห่งพระราุบผัผตัิบริษัทสหาุนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
45 ก าหนดวา่ คณะกรรสการบริษัทฯ อาจจ่างเงินรันผลระหวา่งกาลให้แก่ผ้้ อือหุ้นได้เร็นครัง้คราว เสอ่อเห็นวา่
บริษัทฯ สีก าไรพอท่ีจะท าเุ่นนัน้ และรางงานให้ท่ีรระุสุทราบในการรระุสุคราวตอ่ไร 

คณะกรรสการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แจ้งให้ ท่ีรระุุสาาสัผผ้้ อือหุ้ น รับทราบว่า ท่ีรระุุส
คณะกรรสการครัง้ท่ี 7/2556  ซึง่รระุุสเสอ่อวนัท่ี 9 าิงหาคส 2556 ได้สีสติอนุสตัิให้จ่างเงินรันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผ้้ อือหุ้นท่ีสีราง อุ่อรรากฏอง้่ในาสดุทะเบีงนผ้้ อือหุ้น ณ วนัท่ี 26 าิงหาคส 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  
รวสเร็นเงิน 106,236,498.50 บาท    โดงจ่างจากกิจการท่ีได้รับการา่งเาริสการลงทุน (BOI) ทัง้จ านวน และ
จดัารรก าไราทุธิาว่นเหนึง่ไว้เร็นทนุา ารองตาสกฎหสางไสน้่องกวา่ร้องละ 10 ของทนุจดทะเบีงน เร็นเงินจ านวน 
8,495,372 บาท และได้ด าเนินการจ่างเงินรันผลให้แก่ผ้้ อือหุ้นแล้วเสอ่อวนัท่ี  6 กนังางน 2556  เรีงบร้องแล้ว 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรรจากผลการด าเนินงาน ปี  2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตาสพระราุบผัผตัิบริษัทสหาุนจ ากดั พ.ศ.2535 สาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 
ก าหนดให้บริษัทจ่างเงินรันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และสาตรา116  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดวา่ 
บริษัทฯ ต้องจดัารรก าไราทุธิรระจ ารีาว่นหนึง่ไว้เร็นทนุา ารอง เร็นจ านวนไสน้่องกวา่ร้องละ 5 ของก าไราทุธิ
รระจ ารี หกัด้วงงอดเงินขาดทนุาะาสงกสา (ื้าสี) จนกวา่ทนุา ารองนีจ้ะสีจ านวนไสน้่องกวา่ร้องละ 10 ของทนุ
จดทะเบีงน    



 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ สีนโงบางท่ีจะจดัารรเงินก าไรรระจ ารีโดงพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไสส่ีงอดขาดทนุาะาสเหลอออง้่ (3) บริษัทฯ สีกระแาเงินาดเพีงงพอท่ีจะจ่างเงินรันผลได้ 
และ (4) พิจารณาืงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ สีนโงบางจ่างเงินรันผลในอตัราไสน้่อง
กวา่ร้องละ 30 ของก าไราทุธิหลงัหกัภาษี และา ารองตาสกฎหสางแล้ว ทัง้นี ้การจ่างเงินรันผลขึน้อง้่กบัแผนการ
ลงทนุและแผนการใุ้เงินของบริษัทฯ 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบรีบผัุีาิน้าดุวนัท่ี 31 ธนัวาคส 2556 ท่ีผ่านสา บริษัทฯ สี
ก าไราทุธิรระจ ารี เท่ากบั 966,098,875   ล้านบาท  คณะกรรสการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เานอท่ี
รระุสุาาสผัผ้้ อือหุ้นพิจารณา  และอนสุตัิการจัดารรก าไรจากผลการด าเนินงานรี 2556     เพอ่อจ่างเงินรันผล
ให้แก่ผ้้ อือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีสรีาง อุ่อรรากฏในาสดุทะเบีงนผ้้ อือหุ้น ณ วนัท่ี 7 สีนาคส 2556  ซึง่เร็นวนัท่ี
คณะกรรสการก าหนดให้เร็นวนัก าหนดราง อุ่อผ้้ อือหุ้นท่ีจะสาีิทธิรับเงินรันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท รวสเร็นเงินจ านวนทัง้าิน้ 212,472,997 บาท โดงจ่างจากก าไรของธุรกิจที่ได้รับการาง่เาริสการลงทนุ 
(BOI)ทัง้จ านวน และก าหนดจา่งเงินรันผลให้แก่ผ้้ อือหุ้นในวนัท่ี 14 พฤษภาคส 2557 

  ทัง้นี ้อัตราการจ่างเงินรันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบรีบัผุีาิน้าุดวันท่ี 31 
ธนัวาคส 2556 จะเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.75 บาท โดงคิดค านวณรวสกบัอตัราการจ่างเงินรันผลระหว่างกาล เสอ่อ
วนัท่ี 6 กนังางน  2556  ในอตัราหุ้นละ 0.25  บาท รวสเร็นเงิน 318,709,495.50 บาท  คิดเร็นอตัราเงินรันผลท่ี
จ่างเทีงบกบัก าไราทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่ากบัร้องละ 37.50  ซึง่าอดคล้องกบันโงบางการจ่างเงินรัน
ผลของบริษัทฯ   

ข้อสล้การเรรีงบเทีงบอตัราการจ่างเงินรันผลา าหรับผลรระกอบการรี 2552 ืึงรี 2556 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 

ปีที่น าเสนอ 

รี 2555 

รีท่ีผ่านสา 

รี 2554 

รีท่ีผ่านสา  

รี 2553 

รีท่ีผ่านสา  

รี 2552 

รีท่ีผ่านสา  

1. ก าไราทุธิ 966,098,875 บาท 815,763,445 บาท   408,163,980 บาท 771,342,995.28บาท  314,440,000บาท  

2. จ านวนหุ้น 424,945,994 หุ้น 339,957,087 หุ้น  339,923,287 หุ้น  339,923,287 หุ้น  300,000,000 หุ้น 

3. เงินรันผลจ่างอตัราตอ่หุ้น     0.75 บาท : หุ้น     0.97 บาท : หุ้น  0.45 บาท: หุ้น  0.90 บาท: หุ้น  งดจ่าง  

4.รวสจ านวนเงินรันผลจ่างทัง้าิน้  318,709,495.50บาท 329,748,234.39บาท   152,965,479.15บาท  305,930,958.30 บาท    งดจ่าง  

5. าดัา่วนการจ่างเงินรันผล ร้อยละ 37.50 ร้องละ 40.42  ร้องละ 37.47  ร้องละ 39.66  งดจ่าง  



 
 

วาระที่ 6   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล            

ตาสข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการรระุุสาาสัผผ้้ อือหุ้ น ให้กรรสการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เร็นอตัรา โดงให้กรรสการท่ีอง้่ในต าแหน่งนานท่ีาดุเร็นผ้้ออกจากต าแหน่งก่อน โดงกรรสการท่ี
จะออกจากต าแหน่งในรีแรก และรีท่ีาองภางหลงัจดทะเบีงนบริษัทนัน้ ให้จบัาลากกนั า่วนในรีหลงั ๆต่อไรให้
กรรสการคนท่ีอง้่ในต าแหน่งนานท่ีาดุนัน้ เร็นผ้้ออกจากต าแหน่ง กรรสการท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
เลออกตัง้เข้าเร็นกรรสการอีกก็ได้ 

า าหรับในรีนี ้สีกรรสการบริษัทฯท่ีครบวาระออกจากต าแหนง่จ านวน 4 คน ได้แก่      

 

1) นางารรเาริผ  วงศ์ุะอุส่             กรรสการอิาระ  
 

2) นางงงงทุธ  กิตะพาณิุง์  กรรสการ     
 

3)   นางไพฑร้ง์    ทวีผล                  กรรสการอิาระ 
 

4)   นางอจัฉรินทร์ าาราาา   กรรสการอิาระ   
             
                    บริษัทฯ ได้เริดโอกาาให้ผ้้ อือหุ้นเานอวาระ และเานอ อุ่อบุคคลท่ีสีคุณาสบัติเหสาะาสเข้ารับการ
พิจารณาเลออกตัง้เร็นกรรสการ ตาสกระบวนการารรหาฯ เร็นการล่วงหน้า 90 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคส 2556
ืงึวนัท่ี 31 ธนัวาคส 2556 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ     รรากฏว่า : สีผ้้ อือหุ้นรางง่องเานอบุคคลเข้าเลออกตัง้เร็น 
กรรสการจ านวน  1 ราง ซึง่คณะกรรสการารรหาฯ  ได้พิจารณาตาสกระบวนการและหลกัเกณฑ์การารรหาฯ แล้ว   
เห็นวา่สีคณุาสบตัิของบคุคลท่ีืก้เานอ อุ่อไสเ่ร็นไรตาสเกณฑ์ท่ีก าหนด     
 

             คณะกรรสการารรหาและค่าตอบแทนฯได้พิจารณาตาสหลกัเกณฑ์และวิธีการารรหา ซึง่รรากฏ
อง้่ในรางงานรระจ ารี 2556 (าิ่งท่ีาง่สาด้วงล าดบัท่ี 3 - หสวดโครงาร้างการบริหาร) โดงพิจารณาจากโครงาร้าง
คณะกรรสการบริษัทฯ และคณุาสบตัิของกรรสการในด้านต่าง ๆ เร็นรางบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรสการทัง้ 4 คน สี
ควาสเหสาะาสด้านคณุวฒิุ ควาสร้้ ควาสาาสารื รระาบการณ์ และผลการรฏิบตัิงานในฐานะกรรสการบริษัทฯ
ในุ่วงเวลาท่ีผ่านสา ซึง่สีา่วนเกออ้ก้ลและให้การานบัานุนงานของคณะกรรสการบริษัทฯ ก่อให้เกิดรระโงุน์กบั
บริษัทฯ ได้เร็นอง่างดี และกรรสการทัง้ 4 คน ไสส่ีคณุาสบตัิต้องห้าสรระการใด ไส่เคงื้กระวางโทษให้ออกหรออ
รลดออก เพราะสีควาสผิดทุจริตในหน้าท่ี ไส่เคงได้รับโทษจ าคุก หรออสีควาสผิดเก่ีงวกับทรัพง์าินท่ีได้สาโดง
ทุจริต และไส่ได้รระกอบกิจการใด ๆ หรออ อือหุ้นในกิจการใดท่ีสีา่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัท ฯ จึง
เห็นาสควรเานอให้กรรสการทัง้ 4 คน ได้รับการพิจารณาเลออกตัง้กลบัสาเร็นกรรสการอีกวาระหนึง่    
 



 
 

คณะกรรสการซึง่ไส่รวสกรรสการผ้้สีา่วนได้เาีง ได้พิจารณาตาสควาสเห็นของคณะกรรสการารร
หาและคา่ตอบแทนฯ แล้ว เห็นวา่  (1) นางารรเาริผ  วงศ์ุะอุส่   (2) นางงงงทุธ  กิตะพาณิุง์   (3) นางไพฑ้รง์  
ทวีผล(4)นางอจัฉรินทร์ าาราาา  สีคุณาสบตัิครบื้วน ตาสพระราุบัผผัติบริษัทสหาุนจ ากัดพ.ศ.2535 สี
ควาสร้้ควาสาาสารื และรระาบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ีงวข้องกับการด าเนินงานของบริ ษัทฯ าาสารืท่ีจะุ่วง
พัฒนาบริษัทได้จึงเห็นาสควรเลออกตัง้เร็นกรรสการของบริษัทฯ ต่อไรอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้รระวัติและข้อส้ลท่ี
เก่ีงวข้องรรากฏอง้่ในาิ่งท่ีา่งสาด้วงล าดบัท่ี 4 า่วนคุณาสบัติของกรรสการอิาระ (นิงาสกรรสการอิาระ) ของ
บริษัทฯ สีรางละเอีงด 
 

เทีงบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรสการก ากบัตลาดทุนก าหนด (โรรดดร้างละเอีงดของคณุาสบตัิ
ของกรรสการอิาระ (นิงาสกรรสการอิาระ) ของบริษัทฯ ในรางงานรระจ ารี 2556 หัวข้อ “โครงาร้าง
คณะกรรสการและองค์รระกอบของคณะกรรสการ” ซึง่ได้จดัาง่ให้แก่ผ้้ อือหุ้นพร้อสกบัหนงัาออเุิผรระุสุในครัง้นี ้
(าิ่งท่ีาง่สาด้วงล าดบัท่ี 3) 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล                        

ท่ีรระุสุาาสผัผ้้ อือหุ้นรระจ ารี 2556 ได้อนสุตัิคา่ตอบแทนกรรสการ รระจ ารี 2556 สีวงเงินรวส
ทัง้าิน้ไสเ่กิน 13.2 ล้านบาท แบ่งเร็น    (1) คา่ตอบแทนท่ีจ่างเร็นรางเดออนและเบีง้รระุสุตอ่ครัง้ รวส  8.2  ล้าน
บาท (2) คา่บ าเหน็จกรรสการ  รวส 5 ล้านบาทา าหรับกรรสการ 10 คน        แตเ่นอ่องจากผลการด าเนินงานรี 
2556 ไสเ่ร็นไรตาสเร้าหสาง   คณะกรรสการบริษัทฯ เห็นควรให้รรับลดคา่บ าเหน็จกรรสการท่ีเคงได้รับอนสุตัิ
ไว้จ านวน  5 ล้านบาท  เหลออ 4 ล้านบาท  า าหรับกรรสการ 10  ท่าน  

คณะกรรสการารรหาและคา่ตอบแทนฯ  ได้ด าเนินการา ารวจคา่ตอบแทนกรรสการและกรรสการุุด
ง่อง า าหรับรี 2557  โดงพิจารณาจากควาสรับผิดุอบและผลการรฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรสการบริษัทฯ และ
ข้อสล้เรรีงบเทีงบอ้างอิงกบับริษัทออ่นท่ีอง้่ในอตุาาหกรรสเดีงวกนั สีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคีงงกัน 
รวสทัง้ผลา ารวจค่าตอบแทนกรรสการของาสาคสา่งเาริสาืาบันกรรสการบริษัทไทง  (IOD) แล้ว พบว่า
ค่าตอบแทนท่ีจ่างรางเดออนและเบีง้รระุุสกรรสการ  อง้่ในอัตราใกล้เคีงงกับค่าเฉลี่งโดงรวสของตลาด   

คณะกรรสการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้ว และเห็นาสควรเานอให้ท่ีรระุุสาาสัผผ้้ อือหุ้ น พิจารณาอนุสัติ
คา่ตอบแทนกรรสการ รระจ ารี 2557   ดงันี ้              

 

1. อนสุตัิคา่ตอบแทนท่ีจ่างรางเดออนและเบีง้รระุสุตอ่ครัง้(เท่ากบัรีท่ีผ่านสา) รวสเร็นเงินทัง้าิน้ 8  ล้านบาท  
2. อนสุตัิคา่บ าเหน็จกรรสการ รระจ ารี 2557 เร็นเงินรวส 5 ล้านบาท  า าหรับกรรสการ 10 คน 

 



 
 
 
 

                
หสางเหต ุ  1.  คา่บ าเหน็จกรรสการและเบีง้รระุสุคณะกรรสการบริษัทฯ ให้รระธานฯได้รับในอตัราา่วน 1.8   รองรระธานฯได้รับ 
                       ในอตัราา่วน 1.25 ของจ านวนท่ีจ่างให้กรรสการเหสออนเดสิ 
                2.  บ าเหน็จกรรสการรี2551-2556: จ่างรวส1.5 ล้านบาท, 2.5 ล้านบาท ,3 ล้านบาทตาสล าดบั า าหรับกรรสการ 10 คน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตาสสาตรา 120 แห่งพระราุบัผผัติบริษัทสหาุนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีรระุุสผ้้ อือหุ้ น
าาสผัรระจ ารีแตง่ตัง้ผ้้าอบบผัุี และก าหนดคา่าอบบผัุีทกุรี ในการแตง่ตัง้าาสารืแตง่ตัง้ผ้้าอบบผัุีคนเดิสได้ 

 

 

     ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย 

 ปี 2557 
 (ปีที่เสนอ) 

รี 2556 
 (รีท่ีผ่านสา) 

 รายเดือน 
  เบีย้ประชุม/    
       ครัง้ 

รางเดออน 
เบีง้รระุสุ/

ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

 ประธานฯ  27,000  45,000 27,000  45,000  

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

 กรรมการอ่ืน คนละ 15,000 25,000  15,000  25,000 
2.  คณะกรรมการบริหาร       

 ประธานฯ 
 
- 

 
       45,000                    

 
-  

 
       45,000 

 กรรมการอ่ืน คนละ           -        30,000 -         30,000 

(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไรม่มีค่าเบีย้ประชุม)    
3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1)คณะกรรมการตรวจสอบฯ (2)คณะกรรมการสรรหาฯ (3) คณะกรรมการความ
เส่ียง 

 ประธานฯ  -  37,500    -  37,500 

 กรรมการอ่ืน คนละ           - 25,000    -   25,000 

4.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ 5  ล้านบาท       4 ล้านบาท (เดิส 5 ล้านบาท) 



 
 

 นอกจากนี ้ตาสรระกาศคณะกรรสการก ากบัหลกัทรัพง์และตลาดหลกัทรัพง์ท่ี กจ. 39/2548 เรอ่อง
หลกัเกณฑ์ เงอ่อนไข และวิธีการรางงานการเริดเผงข้อสล้เก่ีงวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพง์(ฉบับท่ี20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้สีการหสุนเวีงนผ้้ าอบบัผุี หากผ้้ าอบบัผุีดงักล่าวรฏิบัติ
หน้าท่ีสาแล้ว 5 รอบรีบัผุีติดต่อกันโดงการหสุนเวีงนไส่จ าเร็นต้องเรลี่งนบริษัทผ้้าอบบัผุีแห่งใหส่ บริษัท
าาสารืแตง่ตัง้ผ้้าอบบผัุีรางออ่น ๆ ในา านกังานตรวจาอบบผัุีนัน้แทนผ้้าอบบผัุีรางเดิสได้ 
 

 คณะกรรสการบริษัทฯ และคณะกรรสการตรวจาอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้ผ้้าอบบผัุีรับ
อนุผาต ดังนี ้นางเอกาิทธ์ิ ุ้ธรรสาืิต ผ้้ าอบบัผุีรับอนุผาตทะเบีงนเลขท่ี 4195  และ/หรออ นางเจริผ            
ผ้้าสัฤทธ์ิเลิศ   ผ้้าอบบผัุีรับอนผุาตทะเบีงนเลขท่ี 4068   และ/หรออ  นางวีระุงั  รัตนจรัากุล   ผ้้าอบบผัุีรับ
อนผุาตทะเบีงนเลขท่ี 4323  และ/หรออ  นางสผัุุภา าิงห์าขุาวาัด์ิ  ผ้้าอบบผัุีรับอนุผาตทะเบีงนเลขท่ี 6112      
แห่งบริษัท เคพีเอ็สจี ภ้สิไุง าอบบผัุี จ ากดั เร็นผ้้าอบบัผุีของบริษัทฯ า าหรับรี 2556 อีก 1 รี (เร็นรีท่ี 5)      
โดงผ้้าอบบผัุีจากบริษัท เคพีเอส็จี ภส้ิไุง าอบบผัุี จ ากดัได้รฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ เสอ่อรี 2553 ซึง่สีผลการ
รฏิบตัิงานดีเร็นท่ีน่าพอใจ และบคุคลทัง้ 4 คน สีคณุาสบตัิไสข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพง์ฯ  

 ทัง้นี ้ สีค่าตอบแทนการาอบบัผุีรระจ ารี 2557 จ านวน 1,361,000 บาทเพ่ิสขึน้จากรี 2556 
จ านวน 91,000บาท โดงได้รวสคา่ตรวจาอบบผัุีตาสาิทธิในบตัรา่งเาริสการลงทุน (BOI) แล้ว และผ้้าอบบผัุี
ไสไ่ด้ให้บริการออ่น ๆ แก่บริษัทฯ และไสส่ีควาสาสัพนัธ์ และ/หรออการสีา่วนได้เาีงกบับริษัท/บริษัทง่อง/ ผ้้บริหาร/ 
ผ้้ อือหุ้นรางใหผ่ หรออผ้้ ท่ีเก่ีงวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

า าหรับบริษัทง่อง (1) บริษัท บางกอการริง อินดาัเตรีงล จ ากดั (2) บริษัท าสบร้ณ์หลอ่เหลก็เหนีงวอตุาาหกรรส 
จ ากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนุัน่แนล แคาติง้ โรรดกัา์ จ ากดั (4) บริษัท าสบ้รณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลงี จ ากดั (5) 
บริษัท เอาบีจี อินเตอร์เนุั่นแนล (เจแรน)จ ากดั  โดงทัง้ 5 บริษัทสีค่าธรรสเนีงสในการาอบบัผุีรวสเร็นเงิน    
2,563,000 บาท   โดงได้รวสคา่ตรวจาอบบผัุีตาสาิทธิในบตัราง่เาริสการลงทุน(BOI) แล้ว และแต่งตัง้นางเอก
าิทธ์ิ ุ้ธรรสาืิต ผ้้าอบบัผุีรับอนุผาตทะเบีงนเลขท่ี 4195 และ/หรออนางเจริผ ผ้้าสัฤทธ์ิเลิศ ผ้้ าอบบัผุีรับ
อนุผาตทะเบีงนเลขท่ี4068 และ/หรออนางวีระุงั รัตนจรัากุล ผ้้าอบบัผุีรับอนุผาตทะเบีงนเลขท่ี 4323 และ/
หรออนางสผัุุภา าิงห์าุขาวาัด์ิ ผ้้าอบบผัุีรับอนุผาตทะเบีงนเลขท่ี 6112   แห่งบริษัท เคพีเอ็สจี ภ้สิไุง าอบ
บัผุี จ ากัด เร็นผ้้ าอบบัผุีา าหรับรี 2556 โดงผ้้ าอบบัผุี ไส่ได้ให้บริการออ่นๆ แก่บริษัทฯ และไส่สี
ควาสาัสพันธ์หรออา่วนได้เาีงกับบริษัท/ บริษัทง่อง/ ผ้้ บริหาร/ ผ้้ อือหุ้ นรางใหผ่  หรออผ้้ ท่ีเก่ีงวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ง่างใด 

 

 



 
 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 
รี  2556 

(รีที่ผา่นสา) 

คา่าอบบผัุี  บสจ.าสบร้ณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลงี  โดงได้รวสคา่ตรวจาอบบผัุี
ตาสาทิธิในบตัราง่เาริสการลงทนุ BOI  

1,361,000 1,270,000 

คา่าอบบผัุีา าหรับบริษัทง่อง 5 บริษัท ได้รวสคา่ตรวจาอบบผัุีตาสาิทธิใน
บตัราง่เาริสการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท าสบร้ณ์หลอ่เหลก็เหนีงวอตุาาหกรรส จ ากดั   จ านวน  767,000 บาท 
2) บริษัท บางกอการริงอินดาัเตรีงล จ ากดั                   จ านวน  974,000 บาท                        
3) บริษัท อินเตอร์เนุัน่แนล แคาติง้ โรรดกัา์ จ ากดั       จ านวน  610,000 บาท  
4) บริษัท าสบร้ณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลงี จ ากดั                จ านวน  192,000 บาท  
5) บริษัท เอาบีจี อินเตอร์เนุัน่แนล (เจแรน)จ ากดั  จ านวน  20,000 บาท     

2,563,000  2,530,000 

คา่บริการออ่น ไสส่ ี ไสส่ี 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

วาระนีก้ าหนดไว้เพอ่อให้ผ้้ อือหุ้นได้ซกัืาสข้อางางั และ/หรออเพอ่อให้คณะกรรสการบริษัทฯ ไดุ้ีแ้จง
ข้อซกัืาสหรออข้อางางัตา่ง ๆ (ื้าสี) โดงจะไสส่ีการน าเานอเรอ่องออ่นใดให้ท่ีรระุสุพิจารณาอนสุตัิ และจะไสส่ี
การลงสติใด ๆ ในวาระนี ้
   


