
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัท	 ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2562	ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่	 23	

เมษายน	 2562	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว	 และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน 

ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 นอกจากบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ภายใน	 14	 วัน	

นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท	 ที่	 www.satpcl.co.th	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม	 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด	 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 2	 

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	

บริษัทได้จัดทำารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	 2562	 สิ้นสุด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว	เห็นว่าถูกต้อง	ข้อมูลครบถ้วน 

และเพียงพอ	 จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	 2562	 

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ดังปรากฏในรายงานประจำาปี	2562	(สิ่งที่ส่งมาด้วย	3)	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2562	 แล้วเสร็จ	 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาปี	 2562	 (สิ่งที่ส่งมาด้วย	 3)	 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

ตรวจสอบแล้ว	 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 และคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่า

ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอ	ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา	 115	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

และข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 45	 กำาหนดว่า	 คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็น 

ครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น	 และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท	จึงเห็นควรให้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 

ครั้งที่	 8/2562	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2562	 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี 

รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	 ณ	 วันที่	 23	 สิงหาคม	 2562	 ในอัตราหุ้นละ	 0.35	 บาท	 รวมเป็นเงิน	

148,817,862.90	 บาท	 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 จำานวน	 26,943,941.34	 บาท	 

ในอัตราหุ้นละ	 0.0634	 บาท	 จากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 10	 จำานวน	 59,942,831.12	 บาท	 

ในอัตราหุ้นละ	 0.1410	 บาท	 และจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 20	 จำานวน	 

61,931,090.44	 บาท	 ในอัตราหุ้นละ	 0.1456	 บาท	 โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี	 ณ	 ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ	 10	

เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 10	 และร้อยละ	 20	 เท่านั้น	 และบริษัท 

ได้ดำาเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2562	เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา	115	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และ

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	44	กำาหนดว่าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรเท่านั้น	และมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	 43	กำาหนดว่า	บริษัทต้อง

จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง	 เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของกำาไรสุทธิประจำาปี	 หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้	 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำาไรประจำาปีโดยพิจารณาจาก	 (1)	 ผลการดำาเนินงานของบริษัท	

(2)	บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่	 (3)	บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้	 และ	 (4)	พิจารณาถึง

การลงทุนในโครงการต่าง	ๆ	ในอนาคต	และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของกำาไรสุทธิ

หลังหักภาษี	และสำารองตามกฎหมายแล้ว	ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี	 สิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ที่ผ่านมา	 บริษัทมี 

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	 2562	 เท่ากับ	 894,639,797	 บาท	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให ้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	 2562	 เพื่อจ่ายเงินปันผลให ้

กับผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ในอัตราหุ้นละ	 1.35	 บาท	 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	 0.35	 บาท	 เมื่อ 

วันที่	 6	 กันยายน	 2562	 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ	 1.00	 บาท	 รวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	 425,193,894.00	 บาท	 

ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ในอัตราหุ้นละ	 0.0848	 บาท	 เป็นเงินจำานวน	

36,064,441.74	 บาท	 จากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 10	 คิดเป็นอัตราหุ้นละ	 0.1384	 บาท	

เป็นเงินจำานวน	 58,838,084.34	 บาท	 จากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 20	 คิดเป็นอัตรา 

หุ้นละ	 0.6001	 บาท	 เป็นเงินจำานวน	 255,148,783.30	 บาท	 และจากกำาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ	 20	 คิดเป็นอัตราหุ้นละ	 0.1767	 บาท	 เป็นเงินจำานวน	 75,142,584.62	 บาท	 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหัก 

ภาษี	ณ	ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ	10	เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	10	 

และร้อยละ	 20	 เท่านั้น	 โดยบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ	 ณ	 วันกำาหนด 

รายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 ซึ่งบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และสิทธิใน 

การรับเงินปันผลในวันที่	 5	 มีนาคม	 2563	 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2563	 คิดเป็นอัตรา 

เงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ	 64.16	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ 

จ่ายเงินปันผลของบริษัท
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ทั้งนี้	สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน	จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำาปี	2563	โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2558 ถึงปี 2562

รายละเอียด 
การจ่ายเงินปันผล

ปี 2562  
(ปีที่นำาเสนอ)

ปี	2561	 
(ปีที่ผ่านมา)

ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558

1.	กำาไรสุทธิ 894,639,797 บาท 915,596,702	บาท 811,240,893	บาท 607,557,665	บาท 641,538,005	บาท

2.	จำานวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894	หุ้น 425,193,894	หุ้น 425,193,894	หุ้น 425,193,894	หุ้น

3.	เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 1.35 บาท : หุ้น 1.35	บาท	:	หุ้น 0.90	บาท	:	หุ้น 0.60	บาท	:	หุ้น 0.60	บาท	:	หุ้น

4.	รวมจำานวนเงินปันผลจ่าย
ทั้งสิ้น

574,011,756.90 
บาท

574,011,756.90	 
บาท

382,674,504.60	 
บาท

255,116,336.40	 
บาท

	255,116,336.40	
บาท

5.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 
เปรียบเทียบกับกำาไรสุทธิ

ร้อยละ 64.16 ร้อยละ	63.00 ร้อยละ	47.17 ร้อยละ	42.00 ร้อยละ	39.77

นอกจากนี้	บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำารองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว	ดังนั้น	จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำารอง

เพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	17	ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	ใน	3	

เป็นอัตรา	 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน	ถ้าจำานวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรง

เป็น	3	ส่วนไม่ได้	ให้กรรมการออกตามจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	18	กรรมการ

ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

สำาหรับในปีนี้	มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำาแหน่ง	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

1)	 นายสรรเสริญ	 วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการอิสระ

2)	 นายอัจฉรินทร์	 สารสาส	 กรรมการอิสระ

3)	 นายไพฑูรย์	 ทวีผล	 กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหา	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 ระหว่างวันที่	 27	 กันยายน	 2562	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ที่ผ่านมา	

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 และคณะกรรมการบริษัท	 ได้ดำาเนินการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการ

ในด้านต่าง	 ๆ	 รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าที่ของกรรมการ	 เป็นรายบุคคล	 ด้วยความละเอียดรอบคอบ

และระมัดระวังแล้ว	 เห็นว่ากรรมการทั้ง	 3	 ท่าน	 ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้	 มีความเหมาะสม	 ทั้งในด้าน

คุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท	 

นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า	 แม้กรรมการทั้ง	 3	 ท่านดังกล่าวจะเป็นกรรมการอิสระที่ดำารง

ตำาแหน่งในบริษัทมามากกว่า	3	วาระ	หรือเกินกว่า	9	ปีต่อเนื่องกัน	แต่กรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้
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อย่างเป็นอิสระ	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ด้วยความ 

รับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 กรรมการอิสระทั้ง	 3	 ท่าน	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ใน 

การกำากับดูแลธุรกิจของบริษัท	 ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 

กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจท่ียาวนานและต่อเน่ือง	 เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 การกำาหนด 

กลยุทธ์และนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้น 

ได้เป็นอย่างดี	จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง	3	ท่าน	กลับมาดำารงตำาแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้	 รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย	 4	 ส่วนคุณสมบัติของ 

กรรมการอิสระ	 บริษัทได้กำาหนดนิยาม	 “กรรมการอิสระ”	 ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

กำาหนด	 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาปี	 2562	หัวข้อ	 “โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท”	ในสิ่งที่ส่งมาด้วย	3

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 ได้ดำาเนินการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	 

สำาหรับปี	 2563	 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และข้อมูล 

เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน	รวมทั้งผล

สำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	แล้ว	จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจำาปี	 2563	 โดยค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจำาปี	 2563	 

มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	14	ล้านบาท	(เท่ากับปีที่ผ่านมา)	ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ปี 2563  (ปีที่นำ�เสนอ) ปี	2562	(ปีที่ผ่านมา)

จ่�ยร�ยเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง จ่ายรายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง

1.  คณะกรรมการบริษัท    

• ประธาน 36,000 54,000 36,000	 54,000	
• รองประธาน 25,000 37,500 	25,000 37,500
• กรรมการอื่น คนละ 20,000 30,000 	20,000 30,000

2.  คณะกรรมการบริหาร    

• ประธาน - 45,000 - 45,000
• รองประธาน - 37,500 - 37,500
• กรรมการอื่น คนละ - 30,000 - 30,000

(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)
3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

• ประธาน - 45,000 - 45,000		
• กรรมการอื่น คนละ - 30,000 	- 30,000

4.  ค่าตอบแทนประจำาปี วงเงิน 5 ล้�นบ�ท 5	ล้านบาท

5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี

*หมายเหตุ		:		ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562	มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	14		ล้านบาท	แบ่งเป็น	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง	วงเงินรวม	9	ล้านบาท	และค่าตอบแทนประจำาปี	ในวงเงิน	5	ล้านบาท	
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา	 120	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกป	ี 

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้	 นอกจากนี้	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 

ที่	 ทจ.	 44/2556	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ 

ดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย	 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	 75/2561	

เรื่องหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ที่ออกหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 14)	 กำาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติ 

หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว	7	รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 

ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี	 โดยได้ทำาหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจ 

หน้าที่	 และได้ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที ่

น่าพอใจ	มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ	ประกาศ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ดังนี้	

(1)	 นายศักดา	 เกาทัณฑ์ทอง	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 4628)	 และ/หรือ	 (2)	 นายบุญญฤทธิ์	 ถนอมเจริญ	 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7900)	และ/หรือ	 (3)	นางสาวศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน	 3636)	 แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 สำาหรับปี	 2563	 อีก	 1	 ปี	 

(เป็นปีที่	 6)	 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	สอบบัญชี	 

จำากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 

บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้	มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี	2563	จำานวน	3,731,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	โดยได้รวม

ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	แล้ว	และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น	ๆ	 (Non-Audit	

Fee)	จากบริษัทอีก	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น	ๆ	แก่บริษัท	และไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือ	มีส่วนได้เสีย 

กับบริษัท/	บริษัทย่อย/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำาหรับบริษัทย่อย	ทั้ง	4	บริษัท	ซึ่งได้แก่	(1)	บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำากัด	(2)	บริษัท	สมบูรณ์

หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	 (3)	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	 โปรดักส์	จำากัด	และ	 (4)	บริษัท	สมบูรณ์	

ฟอร์จจิ้ง	 เทคโนโลยี	จำากัด	มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน	2,160,000	บาท	โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชี

ตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	แล้ว	และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น	ๆ	(Non-Audit	Fee)	จากบริษัทอีก	 

และแต่งตั้ง	นายศักดา	เกาทัณฑ์ทอง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4628)	และ/หรือ	นายบุญญฤทธิ์	ถนอมเจริญ	 

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 7900)	 และ/หรือ	 นางสาวศิริเพ็ญ	 สุขเจริญยิ่งยง	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน	 3636)	 แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชี	 สำาหรับปี	 2563	 ในกรณีที่ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	จัดหาผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี	 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญช ี

ดังกล่าวได้	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น	ๆ	แก่บริษัท	และไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือ	มีส่วนได้เสียกับบริษัท/	

บริษัทย่อย/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2563

(ปีที่นำาเสนอ)
ปี	2562

(ปีที่ผ่านมา)

ค่าสอบบัญชีสำาหรับบริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)  
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)

1,571,000 
บาท

1,491,000	
บาท

ค่าสอบบัญชีสำาหรับบริษัทย่อย	4	บริษัท 
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	แล้ว	ดังนี้

2,160,000 
บาท

2,100,000	
บาท

1)	บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำากัด	 จำานวน	 1,070,000	 บาท

2)	บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	 จำานวน	 165,000	 บาท

3)	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำากัด	 จำานวน	 685,000	 บาท

4)	บริษัท	สมบูรณ์	ฟอร์จจิ้ง	เทคโนโลยี	จำากัด	 จำานวน	 240,000	 บาท

ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee) ไม่มี ไม่มี

*หมายเหตุ	 :	 ทั้งนี้	ไม่รวมค่าเดินทาง	ค่าถ่ายเอกสาร	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว	 เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาล	 ให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 (1)	 นายศักดา	 เกาทัณฑ์ทอง	 (ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน	 4628)	 และ/หรือ	 (2)	 นายบุญญฤทธิ์	 ถนอมเจริญ	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 7900)	

และ/หรือ	 (3)	 นางสาวศิริเพ็ญ	 สุขเจริญยิ่งยง	 (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 3636)	 แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 

ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี	 2563	 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการ 

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จำากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบ 

บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	 และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี

ประจำาปี	2563	ของบริษัทเป็นเงินจำานวน	1,571,000	บาท	และบริษัทย่อย	4	บริษัท	รวมเป็นเงินจำานวน	2,160,000	บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย	และ/หรือ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม	 

หรือข้อสงสัยต่าง	 ๆ	 แก่ผู้ถือหุ้น	 (ถ้ามี)	 โดยจะไม่มีการนำาเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต	ิ

และจะไม่มีการลงมติใด	ๆ	ในวาระนี้	
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