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ขอเท็จจรงิ และเหตุผล 

ประกอบการพิจารณาของผูถือหุน ในการพจิารณาอนุมัติ 
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   

เลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชมุเมื่อวนัพุธท่ี 22 

เมษายน 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯแลว และเห็นวาถูกตองตาม

มติของที่ประชมุสามัญผูถือหุน ท้ังน้ี นอกจากไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับ

แตวันประชุมฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว บริษัทฯไดเผยแพรรายงานดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทฯท่ี 

www.satpcl.co.th ดวย เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกตอง

ไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่ไมปรากฏวามผูีใดคัดคานหรือขอแกไขแตอยางใด ดังรายละเอียด (ส่ิงท่ีสงมา

ดวยลําดับท่ี 2) จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2552 ใหท่ีประชมุรับทราบ 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   

บริษัทฯไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 

2552 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 และคณะกรรมการ

บริษัทฯไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบป 

2552 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏในรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกบัหนังสือ

เชิญประชมุในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่1 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   

บริษัทฯไดจัดทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 แลวเสร็จ ซึ่งผูสอบบญัชีของบริษัทฯไดตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบฯและ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

จึงขอนําเสนอตอท่ีประชมุสามญัผูถือหุน อนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไร จากผลการดําเนินงานป 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจัดสรรเงินกําไรประจําป โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ (2) บริษัทฯไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู (3) บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายเงินปนผลได 

และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตาง ๆ ในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯมีขอจํากัดทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยไดปรับ

กําหนดชําระเงินกูยืมสถาบันการเงินออกไปอกี 1 ป อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมา 

โดยมีความจําเปนตองรักษาสภาพคลองและกันสํารองกระแสเงินสดไว เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ี

กําลังจะฟนตัวของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต จึงเห็นควรใหเสนอท่ีประชุมสามญัผูถือหุน 

พิจารณางดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล           

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดใหในการประชมุสามัญผูถือหุน ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอตัรา โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน โดย

กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจบัสลากกัน สวนในป

หลัง ๆตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกจากตําแหนง

แลว อาจไดรับการเลือกต้ังเขาเปนกรรมการอีกก็ได 
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สําหรับในปน้ี มีกรรมการบริษัทฯท่ีครบวาระออกจากตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก      

1. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 

3. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 

 

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ตามกระบวนการสรรหาฯ เปนการลวงหนา 90 วัน นับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ         

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯไดพจิารณาตามหลกัเกณฑและวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป 2552 (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 - หมวดโครงสรางการบริหาร) โดยพจิารณาจากโครงสราง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการท้ัง 3 คน 

มีความเหมาะสมดานคุณวุฒ ิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทฯ ในชวงเวลาท่ีผานมา ซึ่งมีสวนเกื้อกูลและใหการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กอใหเกิด

ประโยชนกบับริษัทฯไดเปนอยางดี และกรรมการทั้ง 3 คน ไมมีคุณสมบติัตองหามประการใด ไมเคยถูกระวาง

โทษใหออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนาท่ี ไมเคยไดรับโทษจาํคุก หรือมีความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยสินท่ีไดมาโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุนในกิจการใดท่ีมีสวนแขงขันกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการท้ัง 3 คน ไดรับการพิจารณาเลือกต้ังกลับมาเปน

กรรมการอีกวาระหน่ึง       

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

คาตอบแทนฯแลว เห็นวา นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย และ นายสุระศักด์ิ เคารพ

ธรรม มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทฯได จึง

เห็นสมควรเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอกีวาระหน่ึง ท้ังน้ี ประวัติและขอมูลท่ีเก่ียวของปรากฏอยู

ในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6    

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิจายคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล                        

ป 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน ไดอนุมัติจายคาบําเหน็จกรรมการประจาํป 2551 จํานวน 2.5 

ลานบาท สําหรับกรรมการ 10 คน และคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2552 โดยกําหนดใหจาย 
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เงินเดือนประธานฯ 18,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 27,000 บาท/คร้ัง จายเงินเดือนรองประธานฯ 12,500 

บาท/เดือน และเบี้ยประชมุ 18,750 บาท/ คร้ัง จายเงินเดือนกรรมการอื่นคนละ 10,000 บาท/ เดือน และเบี้ย

ประชุม 15,000 บาท/ คร้ัง และคณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 45,000 บาท/ เดือน และกรรมการอื่นคนละ  

30,000 บาท/ เดือน เวนแต กรรมการบริหารท่ีเปนผูบริหาร จะไมไดรับเงินเดือน  สําหรับกรรมการชุดยอย 

ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ไดรับอนุมัติใหจาย 

ประธานฯ 22,500 บาท/ คร้ัง และกรรมการอื่นคนละ 15,000 บาท/ คร้ัง 

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 คร้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯไดพิจารณาโดย

ละเอียดรอบครอบถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ เปรียบเทียบอางอิงอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราท่ีเสนอ 

และคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ พจิารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

ดังน้ี  

1.  คาบําเหน็จกรรมการประจําป 2552 จายเงินรวม 1.5 ลานบาท สําหรับกรรมการ 10 คน  

2. คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2553 โดยมวีงเงินรวมท้ังส้ินไมเกิน 8 ลานบาท ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดยอย 

ป 2553 
(ปที่เสนอ) 

ป 2552 

(ปท่ีผานมา) 

องคประกอบคาตอบแทน จายรายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง จายรายเดือน เบี้ยประชมุ/คร้ัง 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ         

• ประธานฯ  18,000  27,000  18.000  27,000  

• รองประธาน ฯ  12,500 18,750   12,500  18,750 

• กรรมการอื่น คนละ  10,000 15,000   10,000  15,000 

2.  คณะกรรมการบริหาร            

• ประธานฯ  45,000  -  45,000   - 

• กรรมการอื่น คนละ 30,000  -  30,000   - 

     (เวนแต กรรมการท่ีเปนผูบริหารจะไมไดรับเงินดือนและไมมีคาเบี้ยประชุม) 

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

• ประธานฯ  -   22,500   - 22,500    

• กรรมการอื่น คนละ -   15,000    - 15,000    

4.  คาบําเหน็จกรรมการ 2.5 ลานบาท 1.5 ลานบาท 
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หมายเหตุ: 1) บําเหน็จกรรมการป 2550 จายเงินรวม 2.5 ลานบาท สําหรับกรรมการ 10 คน 

 2) บําเหน็จกรรมการป 2551 จายเงินรวม 2.5 ลานบาท สําหรับกรรมการ 10 คน  

ท้ังน้ี คาบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ใหประธานฯไดรับในอตัราสวน 

1.8   รองประธานฯไดรับในอัตราสวน 1.25 ของจํานวนท่ีจายใหกรรมการเหมือนเดิม 
                                                     
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชปีระจําป 2553 

ขอเท็จจริงและเหตุ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีรวม 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญช ี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ผลการพิจารณาปรากฏวา บริษัท    

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด มีความเหมาะสม และไดใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 

เพื่อขออนุมัติแตงต้ังบุคคลเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแตงต้ังนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต (ผูสอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/ หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) 

และ/ หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จาํกัด เปนผูสอบบญัชีประจําป 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลท้ัง 3คนมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑ

ของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งกําหนดใหผูสอบบญัชีแตละคนทํางานใหบริษัทฯ ไมเกิน 5 ป         

สําหรับป 2553 บริษัทฯไดมกีารเปล่ียนแปลงผูสอบบัญช ีจาก บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด เปน 

บริษัท    เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เน่ืองจาก (1) มีมาตรการทํางานท่ีทัดเทียมกับสํานักงานสอบบัญชี

ปจจบุันของบริษัทฯ (2) มีความต้ังใจและแสดงออกถึงความตองการในการใหบริการ (3) วิธีเสนอคาธรรมเนียม

ในการสอบบัญชีท่ีแตกตางกัน โดยถือวาบัตรสงเสริมการลงทุนเปนสวนหน่ึงของงาน (4) คาธรรมเนียมรายปอยู

ในระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯสําหรับป 2553 เปนปแรก โดยมี

คาธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจาํป 2553 เปนเงินท้ังส้ินจํานวน 1,170,000 บาท โดยไดรวมคาตรวจสอบ

บัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) แลว     

สําหรับบริษัทยอย (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (2) บริษัท สมบรูณหลอเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จาํกัด (3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด เห็นควรแตงต้ัง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรม

สถิต (ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/ หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4068) และ/ หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) แหงบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญช ีจํากัด เปนผูสอบบญัชีสําหรับป 2553 โดยผูสอบบัญช ี ไมไดใหบริการอื่น ๆ แก

บริษัทฯ และไมมีความสัมพนัธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบคุคลดังกลาวแตอยางใด 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
ป 2553 

(ปที่เสนอ) 
ป 2552 

(ปที่ผานมา) 

คาสอบบัญช ี บมจ.สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี  โดยไดรวมคาตรวจสอบ

บัญชีตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน BOI  

1,170,000 1,450,000 

คาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย 3 บริษัท ไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน

บัตรสงเสริมการลงุทน(BOI) แลว ดังน้ี 

1) บริษัท สมบรูณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน  810,000 บาท 

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียลจํากัดจํานวน 780,000 บาท                       

3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด จํานวน 640,000บาท      

2,230,000 2,850,000 

คาบริการอื่น ไมม ี ไมม ี

    
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

วาระน้ี กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษทัฯ ไดชี้แจงขอซักถาม

หรือขอสงสัยตาง ๆ (ถาม)ี โดยจะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติ

ใด ๆ ในวาระน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




