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ข้อเท็จจริง และเหตุผล 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้นในการพิจารณาอนุมัต ิ

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล        

                    เลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 19 เมษายน 2560   
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ แล้ว และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนด
แล้ว บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ที่  www.satpcl.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
รายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข
แตอ่ยา่งใด ดงัรายละเอียด (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ    
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้อง ข้อมลูครบถ้วนและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ที่ได้จดัสง่ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31  

     ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

บริษัทได้จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 แล้วเสร็จ  ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว อีกทัง้คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่า
บริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือ
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  รวมเป็นเงิน 106,298,473.50 บาท 
ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จ านวน 19,114,340.80 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.045 บาท และ
จ่ายจากก าไรสทุธิที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10 จ านวน 77,828,621.12 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.183 บาท และ
จ่ายจากก าไรสทุธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 9,355,511.58 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท โดย 
ผู้ ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เมื่อวันที่ 
6 กนัยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี  2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 44 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่ง
ไว้เป็นทนุส ารอง เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุ
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน    

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัท 
(2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิ
ประจ าปี เทา่กบั 814,679,306 บาท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท 
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวนัที่ 6 กันยายน 2560 คงเหลือจ่าย ในงวดนีหุ้้นละ 0.65 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 276,376,031.10 บาท  ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 
0.09 บาท จ านวน 38,267,450.46 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10 ในอตัราหุ้นละ 
0.32 บาท จ านวน 136,062,046.08 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 
0.24 บาท จ านวน 102,046,534.56 บาท โดยผู้ รับเงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผล 



- 6 - 

ที่จ่ายจากก าไรสทุธิที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เท่านัน้  โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
4 พฤษภาคม 2561 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ  47.00   
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ทัง้นี ้การให้สทิธิรับเงินปันผลของบริษัท ยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบั
การอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 ถึงปี 2560 

นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว  ดงันัน้ จึงไมต้่องจดัสรรทนุ
ส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
 
วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล            

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 
เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ 
เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัททีค่รบวาระและจะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 คน ได้แก่      
1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
2) นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 
3) นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า 90 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ 29 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผา่นเว็บไซต์ 
ของบริษัท ปรากฏวา่ไมพ่บผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2560 

ปีที่น าเสนอ 
ปี 2559 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2558 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2557 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2556 
ปีที่ผ่านมา 

1. ก าไรสทุธิ 814,679,306 บาท 607,557,665 บาท   641,538,005 บาท 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท   

2. จ านวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 424,945,994 หุ้น   

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

4. รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 382,674,504.60 บาท 255,116,336.40 บาท  255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 47.00 ร้อยละ 42.00 ร้อยละ 39.77    ร้อยละ 39.26  ร้อยละ 32.99   
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ทัง้นี ้นายสบสนัติ์  เกตสุวุรรณ มีความประสงค์ไมต่อ่วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการสรร
หาและค่าตอบแทนฯ จึงได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะด ารงต าแหน่ง  
กรรมการบริษัท แทน นายสบสนัติ์  เกตสุวุรรณ และได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ 
ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการบริษัท แทน นายสบสนัติ์ เกตุสวุรรณ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
อนมุตัิตอ่ไป 

เนื่องจาก ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั และนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระและ  ดร. สทุศัน์  
เศรษฐ์บุญสร้าง  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยได้
ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบตัิเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ  
(1) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

 

 1. ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
        2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ  
 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและ (2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ 3. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง  
เป็นกรรมการอิสระ แทน นายสบสนัติ์  เกตสุวุรรณ 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  ส่วนคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทมีรายละเอียดเทียบเทา่กบัหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หวัข้อ “ โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ”  ในสิ่งที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 3 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล                                     

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับปี 2561  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 มีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 14 ล้านบาท  
เพิ่มจากปี 2560 จ านวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อครัง้ วงเงินรวม 9 ล้านบาท 
และค่าตอบแทนประจ าปี วงเงินรวม 5 ล้านบาท  ส าหรับกรรมการทัง้คณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มตามการเติบโตของบริษัท   
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 *หมายเหต ุ: ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 มีวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 13 ล้านบาท แบ่งเป็น  ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชุมต่อครัง้ วงเงินรวม 8 ล้านบาท และค่าตอบแทน
ประจ าปี  ในวงเงิน 5 ล้านบาท ส าหรับกรรมการทัง้คณะนัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
เป็นจ านวน 3.5 ล้านบาทจากวงเงิน 5 ล้านบาท  ให้แก่กรรมการทัง้คณะ 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

               ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  
คนเดิมได้ นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่  20) 
ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดังกลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

                    คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ดงันี ้(1) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ (2) นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900)  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย 

เสนอปี 2561  (ปีที่เสนอ) เสนอปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 

 จ่ายรายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ จ่ายรายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 
1.  คณะกรรมการบริษัท         

 ประธานฯ  36,000 54,000 36,000 54,000 

 รองประธาน ฯ 25,000 37,500 25,000 37,500 

 กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000 20,000 30,000 
2.  คณะกรรมการบริหาร        

 ประธานฯ  - 45,000 - 45,000 

 รองประธานฯ - 37,500 - - 

 กรรมการอื่น คนละ - 30,000 - 30,000 
 (เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงนิดอืนและไม่มีค่าเบีย้ประชุม) 
3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  

 ประธานฯ  -   45,000   - 45,000   

 กรรมการอื่น คนละ -   30,000     - 30,000    

4.  ค่าตอบแทนประจ าปี วงเงนิ 5 ล้านบาท      5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.5 ล้านบาท)*  
5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไมม่ี 
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และ/หรือ (3) นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3636) แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 อีก 1 ปี (เป็นปี 4) ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
มีผลการปฏิบตัิงานดีเป็นท่ีนา่พอใจ และบคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,426,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 โดยได้รวมค่าตรวจสอบ 
บญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม 
จ ากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั โดยทัง้ 4 บริษัท 
มีคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,045,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ
(BOI) แล้ว  และแต่งตัง้ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 
(ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636)  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ  
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี 
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยผู้สอบบญัชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และ
ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

หมายเหต ุ: ทัง้นีไ้มร่วมคา่เดินทาง คา่ถา่ยเอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบบญัชี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 พิจารณาแตง่ตัง้ (1) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ (2) นายบุญญฤทธ์ิ 
ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ (3) นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3636) ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2560 

(ปีที่ผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตาม
สทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI 

1,426,000 1,401,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทยอ่ย 4 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัร
สง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  จ านวน   1,025,000   บาท
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  จ านวน      150,000   บาท  
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั      จ านวน      650,000    บาท
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั  จ านวน     220,000    บาท 

2,045,000 2,861,000 

คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี 
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ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท า
หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้  และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน 1,426,000 บาท 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น โดยผู้ถอืหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

               เนื่องด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวก ในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผลจากการแก้ไขกฎหมายที่ได้กลา่วมาข้างต้น ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัทปัจจุบนั ข้อที่ 33 (ข) 
ซึ่งก าหนดตามกฎหมายเดิมขดักบักฎหมายที่มีการแก้ไขดงักลา่ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี ้ 
 

ข้อบงัคับฉบบัปัจจุบนั ข้อบงัคับฉบบัที่เสนอแก้ไข 

     ข้อ 33 (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่
ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใด 
ก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก 
ผู้ ถือหุ้น 

     ข้อ 33 (ข) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
วนั นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะ เวลาตามวรรค
หนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
     ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 

 วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถาม หรือ
ข้อสงสยัตา่ง ๆ (ถ้าม)ี โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้
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