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ข้อเทจ็จริง และเหตุผล 

ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น ในการพจิารณาอนุมัต ิ

ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 

เลขานกุารฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุ วิสา มญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/255 3 ซึง่ประชมุเม่ือ              

วนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ  แล้ว และ

เหน็วา่ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ  ได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ท่ี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

www.satpcl.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบ

ความถกูต้องได้ภายในเวลาท่ี เหมาะสม ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแตอ่ย่างใด ดงัรายละเอียด 

(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) จงึเห็นควรเสนอรายงานการป ระชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2553 ให้ท่ีประชมุ

รับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 

บริษัทฯได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 

2553 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2553 และ

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควรรายงานผลประ กอบการของ

บริษัทฯ ในรอบปี 2553 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี  ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) ซึ่งตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนุ ญาตแล้ว  และคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

http://www.satpcl.co.th/�
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เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จงึขอนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ .ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

45 กําหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่

บริษัทฯ มีกําไรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรให้แจ้งให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รับทราบวา่  ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ครัง้ท่ี 7/2553 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 สงิหาคม 2553 จํานวน 300 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 

0.40 บาท  รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 19 สงิหาคม 

2553 เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร จากผลการดาํเนินงานปี 2553 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

44 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงิน ปันผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 

กําหนดวา่ บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารอง เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5

ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่ า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน    

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   

นอกจากนี ้ บริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปีโดยพิจารณาจาก (1) ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ

จ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการต่ าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงิน

ปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การ

จ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท 
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิประจําปี เท่ากบั 771,342,995.28 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเหน็ ควรให้เสนอท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนมุติั  การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2553 สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ

สํารอง ตามกฎหมาย จํานวน 4,000,000 บาท และการจ่ ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฯ ท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดให้เป็นวนั กําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิ รับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 

170 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบั ญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 จะเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.90 บาท โดยคิดคํานวณรวมกบัอตัราการจา่ยเงินปั นผลระหวา่งกาล  

เม่ือวนัท่ี 19 สงิหาคม 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ี

จ่ายเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเทา่กบัร้อยละ 37.60 ซึง่สอดคล้องกบันโย บายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ   

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2551 ถงึปี 2553 

ปี 2553 

ปีที่นําเสนอ 

ปี 2552 

ปีท่ีผา่นมา 

ปี 2551 

ปีท่ีผา่นมา 

1. กําไรสทุธิ 771,342,995.28 บาท 314,440,000 บาท 634,677,205 บาท 

2. จํานวนหุ้น 339,923,287 หุ้น 300,000,000 หุ้น 300,000,000 หุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.90 บาท: หุ้น           งดจา่ย 0.30 บาท : หุ้น 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 

290,000,000 บาท           งดจา่ย 

 

90,000,000 บาท 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล         ร้อยละ 37.60           งดจา่ย      ร้อยละ 27.20 

 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดย

กรรมการท่ีจะออกจ ากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปี
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หลงั ๆตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตําแหน่ง

แล้ว อาจได้รับการเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัทฯท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 4 คน ได้แก่      

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

3. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 

4. นายไพฑรูย์  ทวีผล กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2553 ถงึวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2553 ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการ         

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึง่ปรากฏ

อยู่ในรายงานประจําปี 2553 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  3 - หมวดโครงสร้างการบริหาร ) โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบติัของกรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่

กรรมการทัง้ 4 คน มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังาน

ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทัง้ 4 คน ไมมี่คณุสมบติัต้อง ห้ามประการ

ใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุ หรือมี

ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่น

แข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอให้ก รรมการทัง้ 4 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้

กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่       

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ

สรรหาและคา่ตอบแทนฯ  แล้ว เหน็วา่ นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  นายอจัฉรินทร์        

สารสาส และ นายนายไพฑรูย์ ทวีผล มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะชว่ย

พฒันาบริษัทฯ ได้ จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวติัและข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4  สว่นคณุสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของ

บริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด    (โปรดดรูายละเอียด

ของคณุสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ ) ของบริษัท ฯ ในรายงานประจําปี 2553 ในหวัข้อ            
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“โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ” ซึง่ได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ได้อนมุติัจ่ายคา่บําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 จํานวน 

1.5 ล้านบาท สําหรับกรรมการ 10 คน และจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2553  มีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 

8 ล้านบาท แบง่เป็น คา่บําเหน็จกรรมการ 2.5 ล้านบาท สําหรับกรรมการ 10 คน และคา่ตอบแทนกรรมการท่ี

จา่ยเป็นเงินเดือนประธานฯ 18,000 บาท/เดือน และเบีย้ประชมุ 27,000 บาท/ครัง้ จ่ายเงินเดือนรองประธานฯ 

12,500 บาท/เดือน และเบีย้ประชมุ 18,750 บาท/ ครัง้ จ่ายเงินเดือนกรรมการอื่นคนละ 10,000 บาท/ เดือน 

และเบีย้ประชมุ 15,000 บาท/ ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 45,000 บาท/ เดือน และกรรมการอ่ืน

คนละ  30,000 บาท/ เดือน เว้นแต ่กรรมการบริหารท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้รับเงินเดือน  สําหรับกรรมการชดุ

ย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา และคา่ตอบแทนฯ ได้รับอนมุติัให้

จ่าย ประธานฯ 22,500 บาท/ ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 15,000 บาท/ ครัง้     

                        

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ครัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  และ

คณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นวา่ปัจจยัท่ีใช้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่  การเปรียบเทียบอ้างอิง

กบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั ความรับผิดชอบ

และผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ    รวมทัง้ผลการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  แล้ว      ปราก ฎวา่ คา่ตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียง

คา่เฉลี่ยโดยรวมของตลาด      จงึ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน

กรรมการสําหรับปี 2554   โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  10 ล้านบาท ดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดย่อย 

ปี 2554 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2553 

(ปีท่ีผ่านมา) 

องค์ประกอบค่าตอบแทน จ่ายรายเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ จ่ายรายเดือน เบีย้ประชมุ/ครัง้ 

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   - 

     (เว้นแต ่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเงินดือนและไมมี่คา่เบีย้ประชมุ) 

3.  คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก ่(1) คณะกรรมการตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหา/คา่ตอบแทน  

• ประธานฯ  -   22,500   - 22,500    

• กรรมการอื่น คนละ -   15,000    - 15,000    

4.  คา่บําเหน็จกรรมการ 4 ล้านบาท           2.5 ล้านบาท  
 

หมายเหต:ุ 1) บําเหน็จกรรมการปี 2551 จา่ยเงินรวม 2.5 ล้านบาท สําหรับกรรมการ 10 คน 

2) บําเหน็จกรรมการปี 2552 จา่ยเงินรวม 1.5 ล้านบาท สําหรับกรรมการ 10 คน 
  

 ทัง้นี ้คา่บําเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอตัราสว่น  

1.8   รองประธานฯได้รับในอตัราสว่น 1.25 ของจํานวนท่ีจ่ายให้กรรมการเหมือนเดิม 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2554 

                   ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ .ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปีในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคน

เดิมได้ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ . 39/2548 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเ นินงานของ
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บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์(ฉบบัท่ี20) กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่ว

ปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจํ่าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่

บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต ดงันี ้นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4195 และ/หรือ นายเจริญ ผู้

สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ /หรือ นายวีระชยั รัตนจ รัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323 แห่งบริษัท  เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ 

สําหรับปี 2554  อีก 1 ปี โดยผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดัได้ปฏิบติังานให้กบั

บริษัทฯ เม่ือปี 2553  ซึง่มีผลการปฏิบติั งานท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ  และบคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัไมข่ดักบั

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2554 จํานวน 1,205,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553   

จํานวน       35,000  บาท    โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และ

ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษัทฯ และไมมี่ความสมัพนัธ์ และ /หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว สําหรับบริษัทย่อย  (1) บริษัท บางกอก

สปริง อินดสัเตรียล จํากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่

แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั เหน็ควรแตง่ตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 

4195 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั 

รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4323  แหง่บริษัท เคพีเอม็จี  ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2554 โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษัทฯ และไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้

เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ปี 2554 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2553 

(ปีที่ผ่านมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี 1,205,000   โดยได้รวมคา่ตรวจสอบ

บญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

1,170,000 

1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั จํานวน  835.000 บาท 

คา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน

บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียลจํากดัจํานวน 800.000 บาท                        

3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั จํานวน 660.000บาท      

2,295,000 2,230,000 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 
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 วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนักงานใน

ระดับผู้บริหารของบริษัท  และ/หรือ บริษัทย่อย        (รวมถงึพนักงาน ซึ่งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ)  ภายใต้ โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์    ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหาร

ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนักงานซึ่งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ )    (โครงการ 

ESOP Scheme) 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขาย หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 1,800,000 หุ้น หน่วย       ให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ภายใต้

โครงการ ESOP Scheme โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบแทนความทุ่มเทของพนกังานในตําแหน่งท่ีสําคญั  และ/

หรือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทฯ ในอนาคต  โดยรายละเอียด เบือ้งต้นของ

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุติัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร

ของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ภายใต้     

โครงการ ESOP Scheme โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของ การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วภายใต้โครงการ ESOP Scheme ต้องได้รับการ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นบัรวมผู้ มีสว่นได้เสยี 

และต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ พนกังานในระดบั

ผู้บริหารของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) 

ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ในครัง้นี ้

2. การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ี

เสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึ

พนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) เป็นรายบคุคล  โดยรายละเอียด รายช่ือและ หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะได้รับการเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 
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ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

เก่ียวกบัการ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ให้แก่ พนกังาน (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ ) เป็นจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย

ทัง้หมดให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังาน

ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 

การเสนอขายหุ้นส ามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ภายใต้โครงการ ESOP Scheme เกินกวา่ร้อย

ละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของ

บริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ต้องได้รับการ

อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคล ด้วยคะแน นเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมผู้ มี

สว่นได้เสีย และต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้น 

ซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละห้าของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

คดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แ ก่พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ /

หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ภายใต้โครงการ ESOP 

Scheme เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานใน

ระดบัผู้บริหารของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหนง่

กรรมการ) ในครัง้นี ้ 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้นํา

ออกจาํหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  ของบริษัทฯ      เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 

ปัจจบุนับริษัทมีทุ นจดทะเบียนจํานวน 340 ,000 ,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

340,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 339,923,287 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 339,923,287 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันัน้ บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงั

มิได้นําออกจําหนา่ยจํานวน 76,713 หุ้น ซึง่จดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิม

ทนุท่ีโอนสิทธิได้ท่ีบริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และปัจจบุนัได้มีการใช้สิทธิ ตามใบแสดงสิทธิใน

การซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ครบถ้วนแล้ว 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
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ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากดัจะต้อง

ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายหรือจําหน่ายไมไ่ด้ก่อนการเพ่ิมทนุ ยกเว้นหุ้นของบริษัทท่ีจดัสรรไว้

เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการจึ งเหน็ควร ให้เสนอท่ี

ประชมุ สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจ ดทะเบียนท่ียงัมิได้นํา

ออกจําหนา่ยท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ จํานวน 76,713 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 76,713 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 340,000,000บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจํานวน 339,923,287 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 76,713 

หุ้น จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 340,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 339,923,287 บาท

แบง่ออกเป็นหุ้นจํานวน  339,923,287 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิ มเติมหนงัสอื

บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 

สืบเน่ื องจากการ ท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขาย หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) 

ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร ระดบัสงูของบริษัทและ /หรือบริษัท

ย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุติัการเพ่ิมทนุ จดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 1,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั จํานวน 

1,800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 339,923,287 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมเ่ป็นจํานวน 341,723,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 341,723,287 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
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วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

สืบเน่ืองจากการที่บริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ) ภายใต้

โครงการ ESOP Scheme ตามท่ีขออนมุติัในครัง้นี ้

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

และอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ)  

ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ /

หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ตามท่ีได้อนมุติัในวาระข้างต้น 
 

วาระที่ 13  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถื อหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ /หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และ

จะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

   

 

 

 

 

 

 


