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ข้อเทจ็จริง และเหตุผล 
ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นในการพจิารณาอนุมัติ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 
 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล      

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2558  ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธท่ี  
22 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตาม
มติของท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น   ทัง้นี  ้นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันประชุมฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ  ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ท่ี www.satpcl.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  
ได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดงัรายละเอียด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 2)   จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ    

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล      

บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ  ในรอบปี 2558  
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก  (1) ผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา  บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิประจ าปี เท่ากับ  641,538,005  บาท   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558   เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 170,077,557.60 บาท  โดยจ่ายจากก าไรของธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทัง้จ านวน 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 จะเท่ากับอัตราหุ้ นละ 0.60  บาท โดยคิดค านวณรวมกับอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันท่ี  
3 กนัยายน  2558  ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 85,038,778.80 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบ
กบัก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ 39.77  ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ   

  ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2554 ถงึปี 2558 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิ 

ปันผล 

ปี 2558 
ปีท่ีน าเสนอ 

ปี 2557 

ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2556 

ปีท่ีผ่านมา  

ปี 2555 
ปีท่ีผ่านมา  

ปี 2554 
ปีท่ีผ่านมา  

1. ก าไรสทุธิ   641,538,005 บาท 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท     815,763,445 บาท 408,163,980 บาท   

2. จ านวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 424,945,994 หุ้น   339,957,087 หุ้น   339,923,287 หุ้น    

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น   0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.75 บาท : หุ้น       0.97 บาท : หุ้น    0.45 บาท : หุ้น    

4.รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 329,748,234.39 บาท     152,965,479.15 บาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 39.77    ร้อยละ 39.26  ร้อยละ 32.99   ร้อยละ 40.42    ร้อยละ 37.47    
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วาระที่ 7     พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล          

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 
 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งก่อน  โดยกรรมการท่ี 
จะออกจากต าแหน่งในปีแรก   และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั   สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง    กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับ
การเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 คน ได้แก่      
 1)     นายยงเกียรต์ิ        กิตะพาณิชย์            กรรมการ       

1)  

2)  นางสาวนภสัร       กิตะพาณิชย์     กรรมการ   
 

3)       นายสรุะศกัด์ิ       เคารพธรรม  กรรมการอิสระ    
 

 
  ทัง้นีบ้ ริ ษัทฯ   ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอ ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม 

เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตัง้แต่วันท่ี 
 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ        
 
 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา   ซึง่ปรากฎอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2558 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 หมวดโครงสร้างการบริหาร)  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
คณะกรรมการและคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว   เห็นวา่ กรรมการทัง้  3 คน  เป็นผู้ ท่ีมี
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ   
บริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   ซึ่งมีส่วนเกือ้กูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี   และกรรมการทัง้ 3 คน ไม่มีคณุสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวาง
โทษให้ออกหรือปลดออกเพราะมีความผิด ทจุริตในหน้าท่ี  ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สิน
ท่ีได้มาโดยสุจริต  และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้ นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 คน  ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่    
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(3)   จากการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการแล้ว  กรรมการเห็นว่า ควรจะมีการปรับลดจ านวนการประชุม 
       เพ่ือให้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ด้วย 
(4)   จากการปรับลดการประชมุตามท่ีเสนอ จะมีผลให้ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด

ย่อยทัง้ปี มีวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 13  ล้านบาท  ซึง่จะเท่ากบัปีท่ีผ่านมา   
 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  พิจารณาอนุมัติ 
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  ดงันี ้  
 

 
หมายเหต ุ  1.   คา่บ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.8  รองประธานฯ ได้รับ                                     
                         ในอตัราสว่น 1.25 ของจ านวนที่จา่ยให้กรรมการเหมือนเดิม 
                  2.   บ าเหน็จกรรมการ 2554: อนมุติั 4 ลบ.จา่ยจริง 2 ลบ.  2555: อนมุตัิ/จา่ยจริง 3 ลบ.  2556: อนมุตัิ 5 ลบ.จา่ยจริง 4 ลบ.   

                         2557: อนมุติั 5 ลบ.จา่ยจริง 3.5 ลบ.   ส าหรับกรรมการทัง้คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย                 ปี 2559  (ปีที่เสนอ)           ปี 2558  (ปีที่ผ่านมา) 

 รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้    รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

 ประธานฯ   36,000  54,000  27.000  45,000  
 รองประธาน ฯ 25,000 37,500  18,750  31,250 
 กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000  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) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง 

 ประธานฯ  -  45,000    -  37,500 
 กรรมการอื่น คนละ            - 30,000    -   25,000 

4.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ                      5   ล้านบาท  3.5 ล้านบาท  (เดิม 5 ล้านบาท) 
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด                       ไม่มี                          ไมมี่ 
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(3)   จากการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการแล้ว  กรรมการเห็นว่า ควรจะมีการปรับลดจ านวนการประชุม 
       เพ่ือให้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ด้วย 
(4)   จากการปรับลดการประชมุตามท่ีเสนอ จะมีผลให้ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด

ย่อยทัง้ปี มีวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 13  ล้านบาท  ซึง่จะเท่ากบัปีท่ีผ่านมา   
 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  พิจารณาอนุมัติ 
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  ดงันี ้  
 

 
หมายเหต ุ  1.   คา่บ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.8  รองประธานฯ ได้รับ                                     
                         ในอตัราสว่น 1.25 ของจ านวนที่จา่ยให้กรรมการเหมือนเดิม 
                  2.   บ าเหน็จกรรมการ 2554: อนมุตัิ 4 ลบ.จา่ยจริง 2 ลบ.  2555: อนมุตัิ/จา่ยจริง 3 ลบ.  2556: อนมุตัิ 5 ลบ.จา่ยจริง 4 ลบ.   

                         2557: อนมุตัิ 5 ลบ.จา่ยจริง 3.5 ลบ.   ส าหรับกรรมการทัง้คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย                 ปี 2559  (ปีที่เสนอ)           ปี 2558  (ปีที่ผ่านมา) 

 รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้    รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

 ประธานฯ   36,000  54,000  27.000  45,000  
 รองประธาน ฯ 25,000 37,500  18,750  31,250 
 กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000  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) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง 

 ประธานฯ  -  45,000    -  37,500 
 กรรมการอื่น คนละ            - 30,000    -   25,000 

4.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ                      5   ล้านบาท  3.5 ล้านบาท  (เดิม 5 ล้านบาท) 
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด                       ไม่มี                          ไมมี่ 
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(3)   จากการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการแล้ว  กรรมการเห็นว่า ควรจะมีการปรับลดจ านวนการประชุม 
       เพ่ือให้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ด้วย 
(4)   จากการปรับลดการประชมุตามท่ีเสนอ จะมีผลให้ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด

ย่อยทัง้ปี มีวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 13  ล้านบาท  ซึง่จะเท่ากบัปีท่ีผ่านมา   
 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  พิจารณาอนุมัติ 
คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  ดงันี ้  
 

 
หมายเหต ุ  1.   คา่บ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.8  รองประธานฯ ได้รับ                                     
                         ในอตัราสว่น 1.25 ของจ านวนที่จา่ยให้กรรมการเหมือนเดิม 
                  2.   บ าเหน็จกรรมการ 2554: อนมุติั 4 ลบ.จา่ยจริง 2 ลบ.  2555: อนมุตัิ/จา่ยจริง 3 ลบ.  2556: อนมุตัิ 5 ลบ.จา่ยจริง 4 ลบ.   

                         2557: อนมุติั 5 ลบ.จา่ยจริง 3.5 ลบ.   ส าหรับกรรมการทัง้คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย                 ปี 2559  (ปีที่เสนอ)           ปี 2558  (ปีที่ผ่านมา) 

 รายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้    รายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

 ประธานฯ   36,000  54,000  27.000  45,000  
 รองประธาน ฯ 25,000 37,500  18,750  31,250 
 กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000  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) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง 

 ประธานฯ  -  45,000    -  37,500 
 กรรมการอื่น คนละ            - 30,000    -   25,000 

4.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ                      5   ล้านบาท  3.5 ล้านบาท  (เดิม 5 ล้านบาท) 
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด                       ไม่มี                          ไมมี่ 
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วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล     

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี   และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้       
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548  เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ี
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
  

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี        
รับอนุญาต ดังนี ้(1) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง  (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628)  และ/หรือ                        
(2) นายบุญญฤทธ์ิ   ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900)   และ/หรือ  (3) นางสาวศิริเพ็ญ    
สุขเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636)  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 อีก 1 ปี (เป็นปีท่ี 2)  โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั   ได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ เมื่อปี 2558  ซึง่มีผลการปฏิบตัิงานดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทัง้ 3 คน  
มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

              ทัง้นี ้ มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 1,401,000  บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน  
40,000 บาท  โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว  และผู้สอบบญัชีไม่ได้
ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ ผู้ บริหาร/  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม 
จ ากัด  (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ากัด  (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากัด    
(5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั  โดยทัง้ 5 บริษัทมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน           
2,671,000 บาท   โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน  (BOI) แล้ว  และแต่งตัง้  
นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628)  และ/หรือ นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559  โดยผู้สอบบญัชี  
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ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ  แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

 

วาระที่ 10   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

      วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จง  
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิ และจะไม่มี  
การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
   
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 
(ปีที่เสนอ) 

ปี  2558 
(ปีท่ีผ่านมา) 

 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI  
 

  

1,401,000  
 

1,361,000 

 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั   จ านวน    800,000 บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                   จ านวน 1,006,000 บาท  
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั       จ านวน    635,000 บาท  
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั                 จ านวน    210,000 บาท  
5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั        จ านวน      20,000 บาท  

   
2,671,000 

 

2,563,000 

คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
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