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ข้อเทจ็จริง และเหตุผล 
ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นในการพจิารณาอนุมัติ 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 

 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล       

                    เลขานุการฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธท่ี 23 
เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ แล้ว และเห็นวา่ถกูต้องตามมติ
ของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นอกจากได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันับแต่วนั
ประชุมฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ  ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี 
www.satpcl.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดงัรายละเอียด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 2) จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ    

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ      
ในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 

http://www.satpcl.co.th/
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วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี   

                สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทฯ ได้จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 แล้วเสร็จ  ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) ซึง่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว      คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จงึขอน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิ
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 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 อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทฯ 
มีก าไรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นควรให้แจ้งให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ครัง้ท่ี 7/2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท  รวมเป็นเงิน   
93,542,656.68 บาท    โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จ านวน และได้ด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี  3 กนัยายน 2557  เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



 

7 

 

 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี  2557 

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 ารอง เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน    

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
และ (4) พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา          
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบั
แผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิประจ าปี เท่ากบั 649,834,968 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรให้เสนอท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2557 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2558  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท รวม
เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 161,573,679.72 บาท โดยจ่ายจากก าไรของธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)ทัง้
จ านวน และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

        ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 จะเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.60 บาท โดยคิดค านวณรวมกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 3 
กนัยายน  2557  ในอตัราหุ้นละ 0.22  บาท รวมเป็นเงิน 93,542,656.68 บาท     คิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่าย
เทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเท่ากบัร้อยละ 53.48  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ   
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 ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2553 ถึงปี 2557 

 

วาระที่ 6   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล            

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน โดยกรรมการท่ี
จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนในปีหลงั ๆต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯท่ีครบวาระออกจากต าแหนง่จ านวน 3 คน ได้แก่      

 

1) นายปัญจะ   เสนาดิสยั              กรรมการอิสระ 
2) นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ  กรรมการอิสระ  

 

3) นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  กรรมการ   
 

             ทัง้นี ้ นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์  ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แล้ว  ตัง้แตเ่ม่ือ 
วนัท่ี 1 มิถนุายน  2557  และยงัไมไ่ด้มีการแตง่ตัง้บคุคลใด เข้าด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่งอยู่ 
 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิ 

ปันผล 

ปี 2557 

ปีที่น าเสนอ 

ปี 2556 

ปีท่ีผ่านมา  

ปี  

ปีท่ีผ่านมา  

ปี 2554 

ปีท่ีผ่านมา  

ปี 2553 

ปีท่ีผ่านมา   

1. ก าไรสทุธิ 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท     815,763,445 บาท 408,163,980 บาท     771,342,995.28 บาท    

2. จ านวนหุ้น 425,193.894 หุ้น 424,945,994 หุ้น   339,957,087 หุ้น   339,923,287 หุ้น    339,923,287 หุ้น   

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น 0.60 บาท :หุ้น 0.75 บาท : หุ้น       0.97 บาท : หุ้น    0.45 บาท: หุ้น    0.90 บาท: หุ้น    

4.รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 329,748,234.39 บาท     152,965,479.15 บาท 305,930,958.30 บาท      

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 53.48  ร้อยละ 37.50   ร้อยละ 40.42    ร้อยละ 37.47    ร้อยละ 39.66    

2555
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  บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ          และเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการ 
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2557   
ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ          

 

  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  ซึง่ปรากฎอยู่ใน 
รายงานประจ าปี2557 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 – หมวดโครงสร้างการบริหาร)   โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว    เห็นวา่กรรมการ 2 คน    
ท่ีเหลืออยู่ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ  ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปกิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การ
สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทัง้ 2 คน ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คย
ได้รับโทษจ าคกุ  หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยสจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษัทฯ   จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 2 คน ได้รับการ
พิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่     โดยไมม่ีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งอยู่     ดงันัน้ จ านวนกรรมการของบริษัทฯ จะมีจ านวน  9  คน จากเดิมจ านวน 10 คน 

 
 

             คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ แล้ว เห็นวา่  (1) นายปัญจะ  เสนาดิสยั   (2) นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ    มคีณุสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ.2535        มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ ประวตัิและข้อมลูที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4  สว่นคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุก าหนด   (โปรดดรูายละเอียดของคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ     
ในรายงานประจ าปี 2557   หวัข้อ “โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ”  ซึง่ได้จดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล                        

            ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 มีวงเงินรวมทัง้สิน้
ไมเ่กิน 13.2 ล้านบาท แบ่งเป็น    (1) คา่ตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ รวม  8.2  ล้านบาท 
(2) คา่บ าเหน็จกรรมการ  รวม 5 ล้านบาทส าหรับกรรมการทัง้คณะ          แตเ่น่ืองจากผลการด าเนินงานปี 2557 
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย         คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ปรับลดคา่บ าเหน็จกรรมการท่ีเคยได้รับอนมุตัไิว้
จ านวน  5 ล้านบาท  เหลือ 3.5 ล้านบาท  ส าหรับกรรมการทัง้คณะ  

                     คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  ได้ด าเนินการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
ส าหรับปี 2558  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลู
เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้
ผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว    พบวา่คา่ตอบแทนท่ี
จ่ายรายเดือนและเบีย้ประชมุกรรมการอยู่ในอตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ยโดยรวมของตลาด     คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว         และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น        พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ     
ประจ าปี 2558   โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 13  ล้านบาท (เท่ากบัปีท่ีผ่านมา) ดงันี ้  

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

 ปี 2558 
 (ปีที่เสนอ) 

ปี 2557 
 (ปีที่ผา่นมา) 

 รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้    รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

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 
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีค่าเบีย้ประชุม)    
3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1)คณะกรรมการตรวจสอบฯ  (2)คณะกรรมการสรรหาฯ  (3) คณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 

 ประธานฯ  -  37,500    -  37,500 

 กรรมการอื่น คนละ           - 25,000    -   25,000 

4.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ 5 ล้านบาท      3.5 ล้านบาท  (เดิม 5 ล้านบาท) 
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด                       ไม่มี                          ไมม่ี 
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 หมายเหต ุ  1.  คา่บ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอตัราส่วน 1.8 รองประธานฯได้รับ 
                      ในอตัราส่วน 1.25 ของจ านวนท่ีจ่ายให้กรรมการเหมือนเดมิ 
                2.  บ าเหน็จกรรมการ 2554:อนมุตั ิ4ลบ.จ่ายจริง 2ลบ. 2555:อนมุตั/ิจ่ายจริง 3 ลบ.  2556:อนมุตั ิ5 ลบ.จ่ายจริง 4 ลบ.   
                      ส าหรับกรรมการ 10 คน 

 

 วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

              ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี20) ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าท่ี
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบญัชีแหง่ใหม ่ บริษัทสามารถ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
          

                 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัตัง้แตปี่ 2553–2557        และ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด  ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่ว         คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จงึได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
รายอื่นของบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  จ านวน 3  ราย         โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ท าหน้าท่ีแทนผู้สอบบญัชีรายเดิม             คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว  เห็นควรแตง่ตัง้
นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628)และ/หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ (ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือนางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
3636)  แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั     เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ส าหรับปี 2558 (เป็นปีแรก)  
ซึง่ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน ยงัไมเ่คยท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

              ทัง้นี ้ มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 จ านวน  1,361.000 บาท  เท่ากบัปี 2557   โดยได้รวม
คา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว      และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่
บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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            ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว
อตุสาหกรรม จ ากดั   (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั      (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จ ากดั  (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน)จ ากดั  โดยทัง้ 5 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการ
สอบบญัชีรวมเป็นเงิน      2,563,000 บาท   โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ(BOI) 
แล้ว             และแตง่ตัง้    นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ  นาย
บญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3636)  แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั      เป็นผู้สอบบญัชี
ส าหรับปี 2558    โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบั
บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2558 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2557 

(ปีที่ผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชี
ตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

1,361,000  1,361,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน
บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  จ านวน  767,000 บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                  จ านวน  974,000 บาท                        
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั      จ านวน  610,000 บาท  
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั               จ านวน  192,000 บาท  
5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน)จ ากดั จ านวน  20,000 บาท     

  2,563,000 2,563,000 

คา่บริการอื่น ไมม่ ี ไมม่ ี


