
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

วันอังคารที่		23		เมษายน	2562	 ณ	ห้องบอลรูม	ชั้น	3	โรงแรม	เดอะ	แกรนด์	โฟร์วิงส์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ

เวลา	10.00	–	11.00	น.	 เลขที่	333	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

นางสาวพสุชา	สินไชย	 เลขานุการบริษัท	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม	กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น	และ

แจ้งต่อที่ประชุมว่า	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	(Record	Date)	ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2562

เลขานุการในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า	 การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 และโดย

การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม	350	ราย	นับรวมจำานวนหุ้นได้	273,342,141	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	64.2865	

ของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท	 เป็นอันครบองค์ประชุม	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 35	 และแจ้งว่า	 ณ	 

วันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	ซึ่งเป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 (Record	Date)	

ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัท	ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1.	 บริษัท	สมบูรณ์	โฮลดิ้ง	จำากัด	 127,302,750	 29.94

2.	 ตระกูลกิตะพาณิชย์	 59,306,049	 13.95

3.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 75,570,283	 17.77

4.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC	 22,323,800	 5.25

5.	 BBHISL	NOMINEES	LIMITED	 10,372,000	 2.44

6.	 AIA	COMPANY	LIMITED	-	EQ3-P	 7,170,500	 1.69

7.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE		 4,655,100	 1.09

	 NORTHERN	TRUST	COMPANY	RE	IEDP	

	 AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	

	 10	PERCENT	ACCOUNT

8.	 กองทุนเปิด	เค	โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	 4,035,200	 0.95

9.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	A)	NOMINEES	LIMITED	 3,837,139	 0.90

10.	 นายอรรถพล	ธรรมานนท์	 3,354,900 0.79

 รวม 317,927,721 74.77

เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน	 และการนับ

คะแนนเสียง	 เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนใน 

ที่ประชุม	ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	

หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน	กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
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2.	 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำาดับวาระในหนังสือเชิญประชุม	โดยจะนำาเสนอข้อมูลก่อนลงมติในแต่ละ

วาระ	ประธานในที่ประชุม	จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น	ๆ 	ตาม 

ความเหมาะสม	 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีต้องการซักถาม	กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุม 

ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกคร้ัง

3.	 ในการลงคะแนนเสียง	ยกเว้น	วาระที่	1	วาระที่	2	และวาระที่	4	ซึ่งเป็นวาระรับทราบซึ่งจะไม่มีการลงคะแนน

ในวาระดังกล่าว	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น	 เห็นชอบหรือ

เห็นด้วยตามจำานวนเสียงของท่านต่อมติที่นำาเสนอ	สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	ให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

4.	 ในการรวมผลคะแนน	 บริษัทจะนำาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง	 หักออกจากคะแนนเสียง 

ทั้งหมด	 และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือ 

แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น	ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ	หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์	ยกเว้น	วาระที่	7	พิจารณา 

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	 3	 ของจำานวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5.	 ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

6.	 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม	 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือโดยให ้

นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

7.	 ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุม	ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8.	 การเสนอให้ดำาเนินการลงคะแนนลับ	 อาจกระทำาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ให้พิจารณาเป็นเรื่องลับก็ได้	หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นด้วยก็ให้ดำาเนินการลงคะแนนลับ

9.	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บ

ไว้เป็นหลักฐานต่อไป	 และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุม	 กรณีผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

10.	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำาลังพิจารณาอยู่	 ขอความกรุณานำาไป 

สอบถาม	หรือให้ความเห็นในวาระอื่น	 ๆ	 ในช่วงท้ายของการประชุม	และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้

ความเห็น	หรือสอบถามอย่างกระชับ	และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซำ้ากัน	เพื่อเปิด 

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย	 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุม 

เป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำาหนด
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ภายหลังจากการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง	 เลขานุการใน 

ท่ีประชุม	 จึงได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเก่ียวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง	 และเม่ือไม่มีข้อซักถามใดๆ	 

จึงขออาสาสมัครในการนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะทำาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

เสียง	ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง	และได้แจ้งให้ที่ประชุม 

ทราบว่าในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้	 นางสาวกฤตชญ์พร	อนันท์ธนศาล	ตัวแทนจาก	บริษัท	แอลเอส	ฮอไรซัน	 จำากัด	 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท	จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เลขานุการในที่ประชุม	ได้แนะนำากรรมการ	ที่มาร่วมประชุมเป็นรายบุคคล	ดังนี้	

1.	 นายสรรเสริญ	 วงศ์ชะอุ่ม	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ

2.	 นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 รองประธานกรรมการ

3.	 ดร.	ปัญจะ	 เสนาดิสัย	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ	และกรรมการอิสระ

4.	 นายอัจฉรินทร์	 สารสาส	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	และ 

กรรมการอิสระ

5.	 นายไพฑูรย์	 ทวีผล	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 กรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล	และกรรมการอิสระ

6.	 ดร.	สุทัศน์	 เศรษฐ์บุญสร้าง	 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	และกรรมการอิสระ

7.	 นายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

8.	 นายยงเกียรติ์	 กิตะพาณิชย์	 รองประธานคณะกรรมการบริหาร

9.	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการผู้อำานวยการ

ทั้งนี้	 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น	 9	 คน	 เข้าร่วมประชุม	 คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	 ร้อยละ	 100	 

ต่อจากนั้น	ได้กล่าวแนะนำาผู้บริหารของบริษัท	ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้	ดังนี้

1.	 ดร.	ชีระวิทย์	 สุรีรัตนันท์	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำากัด	 

และบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำากัด

2.	 นายพัฒน์พงษ์	 วีระศิลป์	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	–	สายปฏิบัติการ	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	 

เทคโนโลยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 และกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 สมบูรณ์	 

ฟอร์จจิ้ง	เทคโนโลยี	จำากัด

3.	 นายณัฐขจร		 ญาณภิรัต	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	–	สายการเงิน	บัญชี	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.	 นายธันธัช	 ฤทธ์ินำ้า	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	–	สำานักกรรมการผู้อำานวยการ	และกรรมการ 

ผู้จัดการ	บริษัท	มูเบีย	สมบูรณ์	ออโตโมทีฟ	จำากัด

5.	 ดร.	อโณทัย	 เหมาะเจาะ	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	–	สายทรัพยากรบุคคล

แนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม

1.	 ผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	นายศักดา	เกาทัณฑ์ทอง	และทีมผู้สอบบัญชี

2.	 ที่ปรึกษากฎหมายจาก	บริษัท	แอลเอส	ฮอไรซัน	จำากัด	นายครุ	สุขเจริญ	และทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย

โดยทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุม	ซึ่งพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
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ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม	 นายสรรเสริญ	 วงศ์ชะอุ่ม	 ประธานกรรมการ	 ซึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม	

กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2562	 และดำาเนินการประชุมตาม

วาระการประชุม	ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561

ประธานฯ	 กล่าวว่า	 บริษัทได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมแล้ว	 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 2	 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมแล้ว	 และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	 โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 และเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว	 เป็นเวลา	 1	 เดือน	 นับตั้งแต่วันที่	 2	

พฤษภาคม	2561	ถึง	1	มิถุนายน	2561	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน	 เป็น 

การเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561

มติ	 ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ	 ได้แจ้งว่า	 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท	 ในรอบปี	 2561	 และได้ 

จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561	ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	2561	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3	 

ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม	 จากนั้น	 ประธานฯ	 ได้มอบหมายให้นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	

กรรมการผู้อำานวยการ	เป็นผู้รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561	ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กล่าวว่า	 ในปี	 2561	 มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น	 2.17	 ล้านคัน	 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	9%	เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ	1.02	ล้านคัน	เพิ่มขึ้น	19%	และผลิตเพื่อส่งออก	1.14	ล้านคัน	

เพิ่มขึ้น	1%

สำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร	มียอดผลิต	76,758	คัน	 เพิ่มขึ้น	16%	จากปีก่อน	 โดยมีการผลิตเพื่อขาย 

ในประเทศ	33,728	คัน	เพิ่มขึ้น	16%	และผลิตเพื่อส่งออก	43,030	คัน	เพิ่มขึ้น	16%	เช่นเดียวกัน

บริษัทมีรายได้	8,308	ล้านบาท	ลดลง	5.6%	เนื่องจากยอดขายไม่ได้รวมยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สปริง	

ที่ทางบริษัทได้ขายสายการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริษัทร่วมทุนไปเมื่อปลายปี	 2560	 อย่างไรก็ตาม	 หาก

เปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่รวมยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สปริง	 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งเป็นไปตามอุตสาหกรรมที่

เติบโตขึ้น	รวมทั้งมีรายได้เพิ่มเติมจากคำาสั่งซื้อใหม่	และมีกำาไรขั้นต้น	1,510	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	13.4%	เป็นไปตามอัตรา

การใช้กำาลังการผลิตที่ดีขึ้น

บริษัทมีกำาไรสุทธิ	 916	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 12.9%	 จากปี	 2560	 เนื่องจากกำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น	 ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยที่ลดลง	และอัตรากำาไรสุทธิเท่ากับ	11.0%	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1.8%
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รางวัลด้านต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่สำาคัญ ได้แก่

-	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	Group	B	:	MCC	QCC	:		MITSUBISHI	(SAT1)

-	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	Group	B	:	THCC	QCC	:	HINO	(SAT2)

-	 รางวัลชนะเลิศ	Group	E	:	THCC	QCC	:	HINO	(SFT)

-	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	กิจกรรม	TCC	HRD	:	TOYOTA	(SBM3)

-	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	(Silver	Award)	Kubota	Kaizen	:	KUBOTA	(SBM3)

-	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	QCC	Activity	:	HONDA	(SBM3)

-	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	(Silver	Award)	Gemba	Kaizen	:	 

	 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	(SBM1,	SBM3)

รางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก

รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-	 Sustainability	Awards	of	Honor,	Second	Year		

-	 Thailand	Sustainability	Investment

-	 Best	Investor	Relations	Awards

รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

-	 รางวัล	CSR-DIW	Continuous	Awards	2018

รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-	 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

รางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-	 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

การลงทุนในโครงต่าง ๆ ในปี 2561

ในปี	2561	บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่าง	ๆ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	357	ล้านบาท

ความคืบหน้าของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในปี 2561

1.	 บริษัทให้การสนับสนุนคู่ค้าในระดับ	SME	ในการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อได้รับการรับรองระบบ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยมีคู่ค้าได้รับการรับรองระบบ	SME	2	บริษัท	

2.	 ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์	 และเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	 กับ	 SBG	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ

มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ	SBG	จำานวน	8	บริษัท

เม่ือไม่มีการซักถามเพ่ิมเติม	ประธานฯ	 จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน	 เป็นการเสนอ 

ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561

มติ	 ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ	มอบหมายให้นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	กรรมการผู้อำานวยการ	เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กล่าวว่า	 งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี	 ประจำาปี	 

สิ้นสุด	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 3	 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมนั้น	ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	

และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้	 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	 272,722,604	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	99.6501

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	 957,600	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.3499

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน	สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2561

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ	มอบหมายให้นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	กรรมการผู้อำานวยการ	เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 7/2561	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2561	 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	 ณ	 วันที่	 24	 สิงหาคม	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	

0.35	บาท	รวมเป็นเงิน	148,817,862.90	บาท	ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	จำานวน	

46,643,770.17	 บาท	 ในอัตราหุ้นละ	 0.11	 บาท	 และจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 10	

จำานวน	 81,212,033.75	 บาท	 ในอัตราหุ้นละ	 0.19	 บาท	 และจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ	 20	 จำานวน	 20,962,058.97	 บาท	 ในอัตราหุ้นละ	 0.05	 บาท	 โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี	ณ	 ที่จ่ายไว้

ในอัตราร้อยละ	 10	 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	 10	และร้อยละ	 20	

เท่านั้น	และได้ดำาเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	ประธานฯ	จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน	เป็นการเสนอ 

ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

มติ	 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2561

ประธานฯ	มอบหมายให้นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	กรรมการผู้อำานวยการ	เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กล่าวว่า	 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำาไรประจำาปีโดยพิจารณาจาก	 

(1)	ผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัท	(2)	บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่	(3)	บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่

จะจ่ายเงินปันผลได้	 และ	 (4)	 พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง	 ๆ	 ในอนาคต	และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและสำารองตามกฎหมายแล้ว	 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่

กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท	 จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี	 สิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทมีกำาไรสุทธิประจำาปี	เท่ากับ	915,596,702	บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร

กำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	2561	 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในอัตราหุ้นละ	1.35	บาท	ซึ่งบริษัทได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	0.35	บาท	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ	1.00	บาท	 

รวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	 425,193,894.00	 บาท	 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 

ในอัตราหุ้นละ	0.16	บาท	จำานวน	69,221,565.94	บาท	และจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 

ร้อยละ	10	ในอัตราหุ้นละ	0.23	บาท	จำานวน	103,371,524.16	บาท	และจ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในอัตราร้อยละ	 20	 ในอัตราหุ้นละ	 0.61	 บาท	 จำานวน	 258,773,003.88	 บาท	 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี	ณ	 

ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ	10	เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	10	และ 

ร้อยละ	 20	 เท่านั้น	 โดยบริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ	 ณ	 วันกำาหนดรายชื่อ 

ผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 ซึ่งบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และสิทธิในการรับ

เงินปันผล	ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	7	พฤษภาคม	2562	คิดเป็นอัตราเงินปันผล 

ที่จ่ายเทียบกับกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ	 63.00	 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำารองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว	 ดังนั้นจึงไม่ต้อง

จัดสรรทุนสำารองเพิ่มเติมอีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้	 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง	

ดังนี้

เห็นด้วย	 273,680,204	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ	 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	 อนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี	 2561	

และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ	 1.00	 บาท	 รวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	 

425,193,894	บาท	ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	ซึ่งเป็นวันกำาหนด 

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	7	พฤษภาคม	 

2562	ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ	กล่าวว่า	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	จึงขอให้กรรมการ

ที่ครบวาระ	ทั้ง	3	คน	ได้แก่	นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์	นายประยงค์	หิรัญญะวณิชย์	และนางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	 

ออกจากห้องประชุม	และมอบหมายให้นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	เป็นผู้รายงาน 

ต่อที่ประชุม

นายไพฑูรย์	 ทวีผล	 กล่าวว่า	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 ข้อ	 17	 ในการประชุมสามัญประจำาปี 

ทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	 1	 ใน	 3	 เป็นอัตรา	 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตำาแหน่งก่อน	 ถ้าจำานวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น	 3	 ส่วนไม่ได้	 ให้กรรมการออกตามจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับ 

ส่วน	1	ใน	3	และข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	18	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

สำาหรับในปีนี้	มีกรรมการบริษัท	ที่ครบวาระออกจากตำาแหน่ง	จำานวน	3	คน	ดังนี้

1)	 นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ

2)	 นายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 กรรมการ

3)	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

กระบวนการสรรหา	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 ระหว่างวันที่	 28	 กันยายน	 2561	 ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ที่ผ่านมา	

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	และคณะกรรมการบริษัท	ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง	ๆ 	เป็นรายบุคคลแล้ว	เห็นว่า 

กรรมการทั้ง	3	ท่าน	ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้	มีความเหมาะสม	ด้านคุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง	3	ท่าน	กลับมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง	สำาหรับนายประยงค์	หิรัญญะวณิชย์	ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในปี	2562	คณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ	 ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของนายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัต ิ

ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระครบถ้วน	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่	 ทจ.	 39/2559	 เรื่อง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	 ข้อ	 17	 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2562	

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 24	 มกราคม	 2562	 ได้มีมติอนุมัติให้นายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 เปลี่ยนสถานะจากกรรมการ 

เป็นกรรมการอิสระ	จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล	ดังนี้

1)	 นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ

2)	 นายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 กรรมการอิสระ

3)	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ

กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย	 4	 ส่วนคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระ	 (นิยามกรรมการอิสระ)	 ของบริษัทมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด	 ปรากฏ

ในรายงานประจำาปี	 2561	 หัวข้อ	 “โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท”	 ในสิ่งที่

ส่งมาด้วย	3	โดยจะนำาเสนอขออนุมัติเป็นรายบุคคล
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เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้	 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดังนี้

(1)		นายยงยุทธ		กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	ของดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	 245,284,718	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	89.6246

ไม่เห็นด้วย	 24,787,500	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	9.0571

งดออกเสียง	 3,607,986	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	1.3183

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

มติ	 ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

อนุมัติเลือกตั้งให้นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์	กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(2)		นายประยงค์		หิรัญญะวณิชย์	 กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	 248,423,904	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	90.7716

ไม่เห็นด้วย	 25,256,300	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	9.2284

งดออกเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 อนุมัติ

เลือกตั้งให้นายประยงค์	 หิรัญญะวณิชย์	 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 โดยอนุมัติแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการอิสระ

(3)		นางสาวนภัสร		กิตะพาณิชย์		 กรรมการ	ของดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	 266,601,228	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	97.4134

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	 7,078,976	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	2.5866

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ	 ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

อนุมัติเลือกตั้งให้นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2562

ประธานฯ	มอบหมายให้นายไพฑูรย์	ทวีผล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	นำาเสนอ	เพื่อ

ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ประจำาปี	2562

นายไพฑูรย์	 ทวีผล	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 ได้ดำาเนินการสำารวจค่าตอบแทน

กรรมการ	 และกรรมการชุดย่อย	 สำาหรับปี	 2562	 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัท	 และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีขนาดและลักษณะของธุรกิจ

ที่ใกล้เคียงกัน	รวมทั้งผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	แล้ว	
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จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562	มีวงเงินรวม 

ทั้งสิ้นไม่เกิน	 14	 ล้านบาท	 (เท่ากับปีที่ผ่านมา)	 แบ่งเป็น	 ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง	 

วงเงินรวม	9	ล้านบาท	และค่าตอบแทนประจำาปี	วงเงินรวม	5	ล้านบาท	สำาหรับกรรมการทั้งคณะ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ปี 2562  (ปีที่เสนอ) ปี	2561	(ปีที่ผ่านมา)

จ่ายรายเดือน 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินเดือนและไม่มีค่าเบี้ยประชุม)
3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

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

4.  ค่าตอบแทนประจำาปี วงเงิน 5 ล้านบาท 5	ล้านบาท	

5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี

*หมายเหตุ	 :	 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2561	 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	 ประจำาปี	 2561	 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	 
14	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง	 วงเงินรวม	 9	 ล้านบาท	 และค่าตอบแทน 
ประจำาปี	ในวงเงิน	5	ล้านบาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้	 โดยมติวาระนี้	 ต้องได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	 259,324,100	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	94.7544

ไม่เห็นด้วย	 338,542	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ			0.1237

งดออกเสียง	 14,017,562	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ			5.1219

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ			0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	 

อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการของบริษัท	 ประจำาปี	 2562	 จำานวนเงิน	 14	 ล้านบาท	 

แบ่งเป็น	 (1)	 ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง	 วงเงินรวม	 9	 ล้านบาท	 

(2)	ค่าตอบแทนประจำาปี	2562	วงเงินรวม	5	ล้านบาท	สำาหรับกรรมการทั้งคณะ
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำาปี 2562

ประธานฯ	มอบให้	ดร.	ปัญจะ	เสนาดิสัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	เป็นผู้นำาเสนอ

เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ประจำาปี	2562

ดร.	 ปัญจะ	 เสนาดิสัย	 กล่าวว่า	 ตามมาตรา	 120	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และกำาหนดค่าสอบบัญชี 

ทุกปี	 ในการแต่งตั้ง	 สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้	 นอกจากนี้	 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

ที่	 ทจ.	 44/2556	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	 และผลการ 

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	 โดยได้ทำาหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่	

และได้ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ	 

มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ	ประกาศ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ดังนี้

(1)	 นายศักดา	เกาทัณฑ์ทอง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4628)	และ/หรือ	

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

(3)	 นางสาวศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3636)	 

แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำาหรับปี	2562	 

อีก	1	ปี	(เป็นปีที่	5)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 

จำากัด	 จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท	แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้	มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี	2562	จำานวน	1,491,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	โดยได้รวม

ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	แล้ว	และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น	ๆ	แก่บริษัท	และ

ไม่มีความสัมพันธ์	 และ/หรือ	 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/	 บริษัทย่อย/	 ผู้บริหาร/	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว	 สำาหรับบริษัทย่อยทั้ง	 4	 บริษัท	 มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน	 2,100,000	 บาท	 เพิ่มขึ้น

จากปี	2561	จำานวน	55,000	บาท	โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	แล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม	 ประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้	 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ดังนี้
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เห็นด้วย	 273,680,204	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่เห็นด้วย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	 0	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ	 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	 อนุมัติให้แต่งตั้ง	 นายศักดิ์ดา	 เกาทัณฑ์ทอง	 ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	 4628	และ/หรือ	 นายบุญญฤทธิ์	 ถนอมเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	 7900	 และ/หรือ	 นางสาวศิริเพ็ญ	 สุขเจริญยิ่งยง	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	

3636	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	สำาหรับปี	2562	และ

กำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน	 1,491,000	บาท	 โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน

บัตรส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	แล้ว

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ในวาระนี้กำาหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย	 และ/หรือ	 เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม	หรือข้อสงสัยต่าง	ๆ	ในการประชุมครั้งนี้	 โดยจะไม่มีการนำาเสนอเรื่องอื่นใด 

ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ	 (ถ้ามี)	 และจะไม่มีการลงมติใด	 ๆ	 ในวาระนี้	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง	 ๆ	 

และได้มอบหมายให้นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการผู้อำานวยการ	 เป็นผู้นำาเสนอชี้แจงและตอบข้อซักถาม

เป็นที่เข้าใจเรียบร้อย	ดังนี้

1.		นายสมบัติ		ห.	เพียรเจริญ		 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำาถาม	 	 1.	 ตามที่ได้รับทราบข่าวจากสื่อเกี่ยวกับธุรกิจอะไหล่ในปี	 2562	 มีแนวโน้มเติบโตลดลง	 แต่ธุรกิจ

รถยนต์	 มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น	 จึงอยากทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไร	 และจะมี

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานธุรกิจของบริษัท	หรือรายได้ของบริษัทหรือไม่

คำาตอบ  การผลิตรถยนต์ของประเทศไทยมาจาก	2	ส่วน	(1)	การผลิตเพ่ือส่งออกรถยนต์	มีสัดส่วนอยู่ประมาณ	

ร้อยละ	 50	 กว่าของการผลิตรถยนต์ท้ังหมด	 (2)	 การผลิตรถยนต์เพ่ือขายในประเทศ	 มีสัดส่วนอยู่

ประมาณร้อยละ	40	กว่าของการผลิตรถยนต์ท้ังหมด

	 	 ในปี	2561	อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตจากปี	2560	ประมาณร้อยละ	9	สำาหรับในปี	2562	ปัจจัยตลาด

โลกอาจมีปัจจัยเสี่ยง	เช่น	สงครามการค้า	(Trade	War)	สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ผู้ผลิตรถยนต์

ได้ส่งออกรถยนต์ไปขาย	 นอกจากนี้	 อุตสาหกรรมในประเทศ	 มีการปรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	(Gross	Domestic	Product)	ในระดับหนึ่ง	ดังนั้น	อุตสาหกรรมการผลิตรถในประเทศไทย 

โดยรวมมีแนวโน้มที่อาจชะลอตัว	 หรือใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

เป็นรายไตรมาส

คำาถาม  2.	 อยากทราบว่า	 บริษัทมีแผนการดำาเนินงานสำาหรับปี	 2562	 หรืออนาคตข้างหน้าอย่างไร	 และ 

จะมีการขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างไร

คำาตอบ  ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท	 “บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ”	 แผนในปีนี้	 นอกจากการเติบโต

ตามอุตสาหกรรมรถยนต์แล้ว	ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวตามที่กล่าวในข้อ	1.	แต่อีกหนึ่งอุตสาหกรรม

คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นแหล่งรายได้ของบริษัทมีสัดส่วนประมาณ	 20%	 
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ซึ่งปีนี้อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 บริษัทม ี

ความพยายามที่จะปิดคำาสั่งซื้อใหม่	(New	Order)	และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด	(Market	Share)	 

ในสินค้า	ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ในขณะนี้

2.		นายปฏิการ		กนกศิริมา	 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำาถาม	 	 1.	บริษัทมียอดตัวเลข	(Actual)	ของอุตสาหกรรมยานยนต์สำาหรับไตรมาสแรกที่ผ่านมา	หรือไม่

คำาตอบ  ในไตรมาสแรกของปีน้ี	ยังไม่มีตัวเลขของอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเป็นทางการจากทางสมาคมอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไทย	ส่วนข้อมูลของฝ่ายบริหารกับลูกค้ามีแนวโน้มที่เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้

คำาถาม	 	 2.	 เนื่องจาก	 บริษัทมีเงินสดคงเหลือค่อนข้างมาก	 จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหาร

เงินสดอย่างไร

คำาตอบ  บริษัทมีเงินสดเหลืออยู่เพียงพอ	โดยบริษัทพยายามจ่ายคืนหนี้สินที่ครบกำาหนดชำาระเพื่อลดดอกเบี้ยลง  

ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการเงินสด	ดังนี้

(1)	 เพื่อการลงทุน	 ซึ่งการลงทุนมีหลายประเภท	 เช่น	 การลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต	 หรือ	 การรองรับ	

เทคโนโลยีใหม่	ๆ	หรือ	การรองรับคำาสั่งซื้อใหม่ที่ได้มาและจำาเป็นต้องลงทุน	เป็นต้น

(2)	 เพื่อรักษาสภาพคล่อง	บริษัทต้องมีความเตรียมพร้อมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่จะต้อง 

รักษาสภาพคล่องไว้

(3)	 เงินสดสำาหรับผู้ถือหุ้น	โดยจ่ายในรูปของเงินปันผล

	 	 ทั้งนี้	เงินสดส่วนที่เหลือ	หากบริษัทมีเงินเหลือ	บริษัทจะบริหารเงินสดด้วยความระมัดระวัง	เพื่อไม่ให้

เกิดความเสี่ยงสำาหรับเงินฝากที่ได้ไปลงทุนไว้

คำาถาม	 	 3.		บริษัทมีงบประมาณรายจ่าย	เรื่องการลงทุนสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวนเท่าไร

คำาตอบ	 	 สืบเนื่องจากตัวเลขอุตสาหกรรมรถยนต์ในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	บริษัทได้จัดสรรงบลงทุน

ของบริษัท	ซึ่งเงินในส่วนนี้จะเข้าไปอยู่ในประเภทของการลงทุนตามที่ได้กล่าวข้างต้น

คำาถาม	 	 4.		บริษัทมีแนวคิดในการสร้าง	Inorganic	Growth	และแนวคิดในการซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คำาตอบ	 	 ทุก	ๆ	ปี	บริษัทมีโครงการศึกษาการลงทุน	ซึ่งประเภทของการลงทุนมีหลายแบบ	เช่น	เป็นการลงทุน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การลงทุนเพื่อขยายกำาลังการผลิต	 เป็นต้น	 แต่ยังไม่สามารถเปิดเผย 

ข้อมูลได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทและต้องเปิดเผย

ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามอีกแล้ว	 ประธานฯ	 จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม	

และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท	ในเร่ืองต่าง	ๆ	ด้วยดี	และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา	11.00	น.

(นางสาวพสุชา		สินไชย)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(นายสรรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานที่ประชุม
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