
การประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจําปี 2562

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)

วนัองัคาร ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.

ณ หอ้งบอลรมู ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟรวิ์งส ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ
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สรปุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ เวลา 10.00 น. 

ผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 350 คน 273,342,141 ห ุน้

ผ ูถื้อห ุน้มาดว้ยตนเอง       27 คน 15,063,570 ห ุน้ 

ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉนัทะ        323 คน 258,278,571 ห ุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 64.2865 ของจํานวนห ุน้ทัง้หมด 



ผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบรษิทั                           

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562
ผ ูถื้อห ุน้ จํานวนห ุน้ รอ้ยละ

1 บรษิทั สมบรูณ ์โฮลด้ิง จํากดั 127,302,750 29.94

2 ตระกลูกิตะพาณิชย์ 59,306,049 13.95

3 บรษิทัไทยเอ็นวีดีอาร ์จํากดั 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 NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF 

CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

4,655,100 1.09

8 กองทนุเปิด เค โกรทห ุน้ระยะยาวปันผล 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 74.773



ขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการประชมุและการลงมติ

 การรบับตัรลงคะแนน และลาํดบัการลงมติ

 กรณีมีขอ้สงสยั  โปรดซกัถามเพ่ือความเขา้ใจ กอ่นลงมติ

 วิธีการซกัถาม :  ยกมือข้ึน แจง้ช่ือ - นามสกลุ และจํานวนห ุน้ท่ีถืออย ู่

 ผ ูถื้อห ุน้ท่ี ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนน 

 วิธีการลงคะแนนเสียง : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ   

ยกเวน้ : ระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 4 เป็นวาระรบัทราบไมมี่การลงคะแนน  

: ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ย

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

 ผ ูมี้สว่นไดเ้สียในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้

 ผ ูถื้อห ุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนห ุน้ท่ีตนถือโดยใหน้บัหน่ึงห ุน้ต่อหน่ึงเสียง

 กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุ ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

 การเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาลงคะแนนลบัเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 38 4



แนะนํากรรมการ เป็นรายบคุคล
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นายสรรเสรญิ วงศช์ะอ ุ่ม

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ          
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นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์

- รองประธานกรรมการ
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ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  

- กรรมการอิสระ
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นายอจัฉรนิทร ์  สารสาส

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

- กรรมการอิสระ
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นายไพฑรูย ์ ทวีผล

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ 

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

- กรรมการ

- กรรมการบรหิาร
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นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์

- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร
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นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์

- กรรมการ

- กรรมการผ ูอํ้านวยการ
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แนะนําผ ูเ้ขา้รว่มประชมุฯ

1.   คณะผ ูบ้รหิาร  

2.    ผ ูส้อบบญัชีจาก บรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั

3.    ท่ีปรกึษากฎหมาย บรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2561 

วนัท่ี 20 เมษายน 2561
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจําปี 2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้ และเห็นว่า

ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น และไดจ้ัดส่งให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บ

ไซดข์องบริษทั เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง  ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผ ูใ้ด

ขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น

ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจําปี 2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 
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มติ รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจําปี 2561 วนัท่ี 20 เมษายน 2561 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561
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ภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลการเกษตร

ท่ีมา : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย  และลกูคา้ 

หนว่ย : พนัคนั

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอตุสาหกรรมรถยนต์

หนว่ย : พนัคนั
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รายได้รวม  (หน่วย : ล้านบาท)

กําไรขัน้ต้น (หน่วย: ล้านบาท)

รายไดแ้ละกําไรขัน้ตน้

รายได้รวม

• รายได้ 8,308 ล้านบาท ลดลง 6%  เน่ืองจาก

ในปี 2560 มีรายได้ในส่วนของธุรกิจสปริงซึ่ง

ขายไปให้บริษัทร่วมทุน ในปลายปี 2560

• หากเปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่รวมธุรกจิ

สปริง บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไป

ตามอุตสาหกรรมที่เตบิโตขึน้และรายได้จาก

คาํส่ังซือ้ใหม่

กาํไรขัน้ต้น

• กําไรขัน้ต้น 1,510 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% 

จากอัตราการใ ช้กํ า ลั งผ ลิตที่ ดีขึ ้นตาม 

อุตสาหกรรมที่เตบิโตขึน้และยอดขายจากคาํ

ส่ังซือ้ใหม่

• อัตรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ จาก 15.5% เป็น 

18.4% 

%GP: ∆ +2.9%

%GP (หน่วย: %)

GP: ∆ +13%

Revenue:∇ -6%
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กําไรสทุธิ

กาํไรสุทธิ

• กาํไรสุทธิ 916 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% จาก

ปี 2560 เน่ืองจาก 1) กาํไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้  

2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่ลดลง

• อัตรากาํไรสุทธิ = 11% เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

1.8% จากกาํไรขัน้ต้นที่ดีขึน้ และภาระ

ดอกเบีย้ที่ลดลง

กําไรสทุธิ: (หน่วย: ล้านบาท) %NP 

%NP: ∆ +1.8%

NP: ∆ +13%
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Awards

Quality Awards

 MITSUBISHI

- Winner Group B : MCC QCC

 HINO    

- Silver Award Group B : THCC

- Winner Group E : THCC QCC

 TOYOTA 

- Winner TCC HRD

 KUBOTA

- Silver Award Kubota Kaizen

 HONDA

- Silver Award QCC Activity

 Promotion Association (Thailand-Japan)

- Silver Award Gemba Kaizen

Recognitions & Awards

 SET Award 2018

- Sustainability Awards of Honor

- Thailand Sustainability Investment (THSI)

- Best Investor Relations Awards

 CSR-DIW Continuous Awards 2018

 Has been awarded the National Outstanding 

Prototype Enterprise for Safety, Occupational

 Received the Outstanding Disabled Support 

Organization from the Ministry of Social Development 

and Human Security
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การลงทนุในโครงการต่างๆ ในปี 2561

ในปี 2561 บรษิทัมีการลงทนุในโครงการต่างๆ รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 357 ลา้นบาท
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- บริษทัไดใ้หก้ารสนับสนนุใหค้ ู่คา้ในระดับ SME ในดา้นการใหค้วามร ูแ้ละ เตรียม

ความพรอ้มใหไ้ดร้บัรองระบบต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยมีค ู่คา้ไดร้บัรอง

ระบบSME 2 บรษิทั จาก 10 บรษิทัแรกของประเทศ

- ไดเ้ขา้เยี่ยมชมบริษทัค ู่คา้ท่ีไดเ้ขา้รว่มการประกาศเจตนารมณ ์และเขา้เป็นแนวรว่ม

การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ กบั SBG เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ

และความคืบหนา้ในการเขา้รว่มโครงการมาตรการป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชัน่กบั 

SBG จํานวน 8 บรษิทั

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในรอบปี 2561
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2561

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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มติ รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2561
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจําปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ (ลา้นบาท) 2561 2560 ลา้นบาท %

สนิทรัพย์
สนิทรัพยห์มุนเวยีน 4,224 4,486 (262) -6%

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,841 5,086 (245) -5%

รวมสนิทรพัย์ 9,065 9,572 (507) -5%

หนี�สนิ
หนี�สนิหมุนเวยีน 1,724 2,465 (741) -30%

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 454 687 (233) -34%

รวมหนี�สนิ 2,178 3,152 (974) -31%

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,887 6,420 467 7%

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,065 9,572 (507) -5%

อตัราสว่นหนี�ตอ่ทนุ 0.32 0.49 (0.17) -36%

มูลคา่ทางบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 16.20 15.11 1.10 7%

งบแสดงฐานะการเงนิ
สาํหรบัปีส ิ�นสดุวนัท ี� 31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น
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งบกําไรขาดทนุ

รายการ (ลา้นบาท) 2561 2560 ลา้นบาท %

รายได ้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 8,194 8,593 (399) -5%
กาํไรจากการขายทรัพยส์นิ 0 134 (134) -100%
กาํไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ 3 7 (4) -57%
เงนิปันผลรับ 5 4 1 25%
รายไดอ้ื�น 106 64 42 66%
รวมรายได้ 8,308 8,802 (494) -6%
ค่าใชจ้่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 6,684 7,262 (578) -8%
ตน้ทุนในการจัดจําหน่าย 111 105 6 6%
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 571 575 (4) -1%
ตน้ทุนทางการเงนิ 23 58 (35) -60%
รวมคา่ใชจ้า่ย 7,389 8,000 (611) -8%
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วม
และการร่วมคา้

89 92 (3) -3%

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,007 894 113 13%
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (92) (83) (9) 11%
กาํไรสาํหรบัปี 916 811 105 13%
กาํไรตอ่หุน้ข ั�นพื�นฐาน (บาท) 2.15 1.91 0.24 13%

งบการเงนิรวม
สาํหรบัปีส ิ�นสดุวนัท ี� 31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น
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งบดลุและบัญชีกําไรขาดทนุ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี

ส้ินสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ

คณะกรรมบรษิทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป

คณะกรรมการบรษิทัจึงขอเสนอท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติังบดลุ

และบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจําปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
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34

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 3

เห็นดว้ย 272,722,604 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 957,600 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 7/2561 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2561 ไดมี้มติอนมุติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอย ู่

ในสมดุทะเบียนผ ูถื้อห ุน้ ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราห ุ้นละ 0.35 บาท 

รวมเป็นเงิน148,817,862.90 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผ ูถื้อห ุน้เรียบรอ้ยแลว้

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ในอตัราห ุน้ละ 0.35 บาท  ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ เรยีบรอ้ยแลว้

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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มติ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีเสนอ

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2561
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บรษิทัมีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกาํไรประจําปีโดยพิจารณาจาก 

1.  ผลการดําเนินงานประจําปีของบรษิทั

2.  บรษิทัไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออย ู ่

3.  บรษิทัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้

4. พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 

โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงั

หกัภาษี และสาํรองตามกฎหมายแลว้ ทัง้น้ี การจ่ายเงินปันผลข้ึนอย ูก่บัแผนการลงทนุ

และแผนการใชเ้งินของบรษิทั

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดําเนินงานปี 2561

39



1.  บรษิทัมีกาํไรสทุธิประจําปี 2561 =  915,596,702 บาท

2.  เสนอจ่ายเงินปันผล       จ่ายครัง้น้ี จ่ายระหว่างกาล รวม

- อตัราการจ่ายต่อห ุน้     1.00  บ. 0.35 บ. 1.35 บ.

- จํานวนเงิน 425.2 ลบ. 148.8 ลบ.         574.0 ลบ.

- จ่ายจากกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิ (BOI) ห ุน้ละ 0.16 บ.

- จ่ายจากกาํไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุลอตัรา 10% ห ุน้ละ 0.23 บ.

- จ่ายจากกาํไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุลอตัรา 20% ห ุน้ละ 0.61 บ.

- เงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากกาํไร

สทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุลในอตัรารอ้ยละ 10 และ 20 เท่านัน้

- จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 พ.ค. 2562

- จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 

- Record Date เพ่ือกาํหนดผ ูท่ี้มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 28 ก.พ. 62

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดําเนินงานปี 2561
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กําไรสทุธิและการจ่ายปันผล

เงินปันผล (บาท/หุ้น) % Dividend Payout
เงนิปันผล 

• ในวาระที่ 5 บริษัทฯ ขอนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 

2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ซึ่งจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว

0.35 บาทต่อหุ้น เหลือจ่ายงวดนี ้1.00 บาทต่อหุ้น 

อัตราการจ่ายจะจ่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน 

63%

NP : (หน่วย: ล้านบาท)
กาํไรสุทธิ

• กาํไรสุทธิ 916 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33% จากปี 2560 

เน่ืองจาก 

1) การเพิ่มขึน้ของกาํไรจากการดาํเนินงาน  

2) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่ลดลงจากการทยอยคืนเงนิกู้ 

• อัตรากําไรสุทธิ = 11.0% เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1.8% 

กาํไรจากการดาํเนินงานที่เพิ่มขึน้ และภาระดอกเบีย้

ที่ลดลง

% NP 
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดําเนินงานปี 2561
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5

เห็นดว้ย 273,680,204 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัการจดัสรรกาํไร จากผลการดําเนินงานปี 2561 ตามท่ีเสนอ

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดําเนินงานปี 2561



วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอย ู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผ ูอ้อกจาก

ตําแหน่งก่อน ถา้จํานวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ใหก้รรมการออกตาม

จํานวยใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กรรมการซ่ึงพน้จาก

ตําแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัตําแหน่งอีกก็ได้

ในปีน้ี มีกรรมการบรษิทั ท่ีครบวาระออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน ดงัน้ี

1.  นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

2.  นายประยงค์ หิรญัญะวณิชย์ กรรมการ

3.  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั ระหว่าง

วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่มี

ผ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั และกลัน่กรองคณุสมบติัของ

กรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบคุคลแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซ่ึงครบวาระการเป็น

กรรมการในครัง้น้ี มีความเหมาะสม ดา้นคณุวฒิุ ความร ูค้วามสามารถ ประสบการณ ์อนัจะเป็น

ประโยชนต่์อการดําเนินงานของบรษิทั

จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผ ูถื้อห ุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัมดํารง 

ตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัอีกวาระหน่ึง

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2562 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2562 

ไดมี้มติอนมุติัให ้นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์เปล่ียนสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากมีคณุสมบติัครบถว้น

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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จึงเห็นควรเสนอ ท่ีประชมุผ ู้ถือห ุ้นพิจารณาอนมุัติการเลือกตั้ง

กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล ดงัน้ี

1.   นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

2.   นายประยงค์ หิรญัญะวณิชย์ กรรมการอิสระ

3. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

โดยจะนําเสนอขออนมุติัเป็นรายบคุคล

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

49



1.  นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย ์เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ

อาย ุ67 ปี 

ตําแหน่งปัจจบุนั

- รองประธานกรรมการ บมจ. สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี

- กรรมการ บจ. อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์

- กรรมการ บจ. สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลย ี

- กรรมการ บจ. สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม 

- กรรมการ บจ. บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล 

จํานวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั  

จํานวนบรษิทัท่ีมิไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 4 บรษิทั

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ    15 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี  18 ปี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมมี่-

ดํารงตําแหน่งเป็น :  รองประธานกรรมการ บมจ. สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ี ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2561 :  คณะกรรมการบรษิทั 10/11 ครัง้ (คิดเป็น 90.91%)

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

50



51

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

เห็นดว้ย 245,284,718 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 24,787,500 เสียง

งดออกเสียง 3,607,986 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้ายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



2.  นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ

อาย ุ67 ปี

ตําแหน่งปัจจบุนั

- กรรมการ บมจ.  สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ี

- กรรมการอิสระ Zafco FTZ, Dubai

- กรรมการกลยทุธ ์องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย)

จํานวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั

จํานวนบรษิทัท่ีมิใช่บรษิทัจดทะเบียน 1 บรษิทั

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ   (เริม่ปี 2562 เป็นปีแรก)   3 ปี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  -ไมมี่-

ดํารงตําแหน่งเป็น:   กรรมการ บมจ.  สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ี ตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2561:   คณะกรรมการบรษิทั 11/11 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

เห็นดว้ย 248,423,904 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 25,256,300 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้ายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  อีกวาระหน่ึง

โดยเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการอิสระ

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



3.  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์  เสนอแต่งตัง้เป็น    กรรมการ

อาย ุ54 ปี

ตําแหน่งปัจจบุนั

- กรรมการ บมจ. สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี 

- กรรมการผ ูอํ้านวยการ บมจ. สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี 

- กรรมการ บจ. อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์

- กรรมการ บจ. สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลยี 

- กรรมการ บจ. สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

- กรรมการ บจ. บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล 

- กรรมการ บจ. มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ 

จํานวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั

จํานวนบรษิทัท่ีมิใช่บรษิทัจดทะเบียน 5 บรษิทั

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 15 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 18 ปี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

ดํารงตําแหน่งเป็น: กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2561: คณะกรรมการบรษิทั 10/11 ครัง้ (คิดเป็น 90.91%)

คณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์

เห็นดว้ย 266,601,228  เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 7,078,976 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้างสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์

กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



กรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้

นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

กรรมการ     

นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

กรรมการอิสระ     

นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์

กรรมการ

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
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เกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562  

1.  ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

2. ขอ้มลูเปรยีบเทียบอา้งอิงบรษิทัท่ีอย ูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัขนาด และ

ธรุกิจท่ีใกลเ้คียงกนั

3.  ผลการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ          

วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
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ความเห็นประกอบการพิจารณา

1.  การพิจารณาคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการ เม่ือเทียบกบัภาระกิจท่ีคณะกรรมการบรษิทั ท่ีตอ้ง

ปฏิบัติหนา้ท่ี ดว้ยความรอบคอบอย่างระมดัระวัง ภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง และ

ม ุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีกระบวนการจดัการความเส่ียงในดา้นต่างๆ  และความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยนื   

2.  โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ใหอ้ย ู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั และ

สอดคลอ้งกบัผลการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)

3.  จํานวนการประชมุ  มีความเหมาะสม  ซ่ึงจะมีผลใหค้่าเบ้ียประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

และกรรมการชดุยอ่ยทัง้ปี มีวงเงินรวมกนัทัง้ส้ินไมเ่กิน 14 ลา้นบาท (เท่ากบัปีท่ีผา่นมา)

วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชดุย่อย 

เสนอปี 2562  (ปีท่ีเสนอ) เสนอปี 2561 (ปีท่ีผา่นมา) 

 จ่ายรายเดอืน เบ้ียประชมุ/ครั้ง จ่ายรายเดอืน เบ้ียประชมุ/ครั้ง 

1.  คณะกรรมการบรษิทั       

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

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

• กรรมการอ่ืน คนละ 20,000 30,000 20,000 30,000 

2.  คณะกรรมการบรหิาร        

• ประธานฯ  - 45,000 - 45,000 

• รองประธานฯ - 37,500 - 37,500 

• กรรมการอ่ืน คนละ - 30,000 - 30,000 

(เวน้แต่ กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้ริหารจะไมไ่ดร้บัเงินดือนและไมมี่ค่าเบ้ียประชมุ) 

3.  คณะกรรมการชดุยอ่ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

• ประธานฯ  - 45,000 - 45,000   

• กรรมการอ่ืน คนละ - 30,000  - 30,000    

4.  ค่าตอบแทนประจําปี วงเงิน 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 

5.  สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไมมี่ 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562  โดยมีวงเงินรวมทัง้ส้ินไมเ่กิน 14 ลา้นบาท 

แบ่งเป็น ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุต่อครัง้ วงเงินรวม 9 ลา้นบาท และค่าตอบแทนประจําปี วงเงินรวม 5 ลา้นบาท60


		ค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย

		เสนอปี 2562  (ปีที่เสนอ)

		เสนอปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)



		

		จ่ายรายเดือน

		เบี้ยประชุม/ครั้ง

		จ่ายรายเดือน

		เบี้ยประชุม/ครั้ง



		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

		-

		37,500



		· กรรมการอื่น คนละ

		-

		30,000

		-

		30,000



		(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินดือนและไม่มีค่าเบี้ยประชุม)



		3.  คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ



		· ประธานฯ 

		-

		45,000

		-

		45,000  



		· กรรมการอื่น คนละ

		-

		30,000

		 -

		30,000   



		4.  ค่าตอบแทนประจำปี

		วงเงิน 5 ล้านบาท

		5 ล้านบาท



		5.  สิทธิประโยชน์อื่นใด

		ไม่มี

		ไม่มี









คะแนนเสียงอนมุติั 

มติวาระน้ี ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน 

เสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 7

เห็นดว้ย 259,324,100 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 338,542 เสียง

งดออกเสียง 14,017,562 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ

วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562



วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ไดพิ้จารณาและเห็นควรแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงัน้ี  

1. นายศกัดา         เกาทณัฑท์อง ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4628

2. นายบญุญฤทธ์ิ   ถนอมเจรญิ ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900

3. นางสาวศิรเิพ็ญ  เจรญิยิง่ยง       ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636

แห่งบรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผ ูส้อบบญัชีของบรษิทั สาํหรบัปี 2562 เป็นปีท่ี 5 

และบคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัไมข่ดักบักฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562
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ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี
ปี 2562

(ปีท่ีเสนอ)

ปี 2561

(ปีที่ผา่นมา)

1. ค่าสอบบญัชบีมจ.สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี โดยไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชตีามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI 1,491,000 1,426,000

2. ค่าสอบบญัชสีาํหรบับริษทัย่อย 4 บริษทั ไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชตีามสิทธิใน

บตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แลว้ ดงันี้

1) บริษทั สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนยีวอตุสาหกรรม จาํกดั                                            จาํนวน 1,050,000 บาท

2) บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 150,000 บาท

3) บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จาํกดั จาํนวน 670,000 บาท

4) บริษทั สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลยี จาํกดั                                   จาํนวน 230,000 บาท

2,100,000 2,045,000

ค่าบริการอ่ืน ไมมี่ ไมม่ี

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 8

เห็นดว้ย 273,680,204  เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และกําหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2562



ในวาระน้ี กําหนดไว ้เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิทั ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้มี)  โดยจะไม่มี

การนําเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาอนมุติั และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี

วาระท่ี 9 เรือ่งอ่ืน ๆ (ถา้มี)
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ปิดการประชมุ

ขอขอบคณุท่านผ ูถื้อห ุน้
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