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สรปุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ เวลา 10.00 น. 

ผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 313 คน 269,729,763 ห ุน้

ผ ูถื้อห ุน้มาดว้ยตนเอง       21 คน 13,043,233 ห ุน้ 

ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉนัทะ        292 คน 256,686,530 ห ุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 63.4369 ของจ านวนห ุน้ทัง้หมด 



ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชมุและการลงมติ

 การรบับตัรลงคะแนน และล าดบัการลงมติ

 กรณีมีค าถาม  โปรดสง่ค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษร กอ่นลงมติ

 ผ ูถื้อห ุน้ท่ี ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนน 

 วิธีการลงคะแนนเสียง : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ   

ยกเวน้ : ระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 4 เป็นวาระรบัทราบไมมี่การลงคะแนน  

: ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ย

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

 ผ ูมี้สว่นไดเ้สียในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้

 ผ ูถื้อห ุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนห ุน้ท่ีตนถือโดยใหน้บัหน่ึงห ุน้ต่อหน่ึงเสียง

 กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุ ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
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แนะน ากรรมการ เป็นรายบคุคล
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นายสรรเสรญิ วงศช์ะอ ุ่ม

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ          
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นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์

- รองประธานกรรมการ

- กรรมการ
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ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล 

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ  

และผ ูบ้รหิาร  

- กรรมการอิสระ
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นายอจัฉรนิทร ์  สารสาส

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ   

และผ ูบ้รหิาร

- กรรมการอิสระ
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นายไพฑรูย ์ ทวีผล

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

กรรมการและผ ูบ้รหิาร 

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ
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นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการอิสระ
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นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์

- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร

- กรรมการ
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นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์

- กรรมการ

- กรรมการผ ูอ้ านวยการ
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แนะน าผ ูเ้ขา้รว่มประชมุฯ

1.   คณะผ ูบ้รหิาร  

2.    ผ ูส้อบบญัชีจาก บรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั

3.    ท่ีปรกึษากฎหมาย บรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2562

วนัท่ี 23 เมษายน 2562
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2562 วนัท่ี 23 เมษายน 2562

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้ และเห็นว่า

ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น และไดจ้ัดส่งให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่าน

เว็บไซดข์องบริษทั เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง  ซ่ึงปรากฎว่าไม่มี

ผ ูใ้ดขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น

ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2562 วนัท่ี 23 เมษายน 2562



มติ รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2562 วนัท่ี 23 เมษายน 2562
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2562 วนัท่ี 23 เมษายน 2562



วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562
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ภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลการเกษตร
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ที่มา : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย  และลกูคา้ 

หนว่ย : พนัคนั

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอตุสาหกรรมรถยนต์

หนว่ย : พนัคนั
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รายไดร้วม  (หน่วย : ลา้นบาท)

ก าไรขัน้ตน้ (หน่วย: ลา้นบาท)

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้
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รายได้รวม
• รายได้ 8,199 ล้านบาท ลดลง 1%  จากปี 

2561 เน่ืองจากอุตสาหกรรมรถยนตล์ดลง 
แต่อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร
เพิม่ขึน้ รวมทัง้บริษัทมีรายได้จากค าส่ังซือ้
ใหม่ทีเ่ข้ามาเตม็ปี

ก าไรขั้นต้น
• ก าไรขั้นต้น 1,494 ล้านบาท ลดลง 1% จาก

ยอดขายทีล่ดลงเป็นหลัก

• อัตราก าไรขัน้ต้น อยู่ที ่18.7%

%GP:  +0.3%

%GP (หน่วย: %)

GP:  -1%

Revenue: -1%



ก าไรสทุธิ

22

ก าไรสุทธิ

• ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 895 ล้านบาท 
ลดลง 2% จากปี 2561 เน่ืองจาก 

1) ก าไรขัน้ต้นทีล่ดลงจากยอดขายทีล่ดลง

2) การตัง้ส ารองผลประโยชนพ์นักงาน 400 วัน

• อัตราก าไรสุทธิ = 10.9%

ก ำไรสทุธิ: (หน่วย: ลำ้นบำท) %NP 

NP:  -2%

%NP:  -0.1%



Awards
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Quality Awards

 MITSUBISHI

- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1  Group A : MCC QCC 

Activity 2019: (SAT1)

 HINO

- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3  Group B : THCC QCC 

Activity 2019: (SAT2)

- รางวลัชนะเลศิ Group 4: THCC QA Improvement Activity 

2019: (SFT)

- รางวลัชนะเลศิ Group D: THCC QCC Activity 2019: HINO 

(SFT)

 KUBOTA

- The Best Kaizen: (SBM3)

- เกยีรตบิตัร  KUBOTA Green Procurement 2019: (SAT1)

Recognitions & Awards

 SET Award 2019

- Sustainability Awards of Honor, Third Year

- Thailand Sustainability Investment 

- SET Award of Honor - Excellence in Investor Relations 

2017-2019



1. เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 บรษิทัไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption: CAC) ซ่ึงในครัง้น้ีเป็นการต่ออายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 3 ของบรษิทั

2. บริษทัไดร้บัรางวลั CAC Change Agent Award โดยการชกัชวนค ู่คา้ของบริษทัท่ีเป็น SME เขา้รว่ม

ประกาศเจตนารมณ ์ภายใตโ้ครงการ CAC SME Certification จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

3. บริษัทไดส้่งเสริมและใหค้วามร ูก้บับริษทัค ู่คา้เพ่ือให้เขา้ใจและเห็นความส าคญัในการต่อตา้น

การทจุรติ โดยในปี 2562 ไดใ้หค้วามร ูก้บับรษิทัค ูค่า้ จ านวน 24 บรษิทั

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในรอบปี 2562

24
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4.  บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนนุและใหค้ าแนะน าต่าง ๆ กบับริษทัค ู่คา้ในการจดัท าแบบประเมินตนเองใน

เรื่องมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และไดย้ื่นแบบประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้น

คอรร์ปัชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) ซ่ึงคณะกรรมการไดมี้มติใหก้ารรบัรองบริษทัค ู่คา้ของบริษทั 

4 ราย เป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบติัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของภาคเอกชนไทย

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในรอบปี 2562



วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2562

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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มติ รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562

27

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2562



วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
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รายการ (ลา้นบาท) 2562 2561 ลา้นบาท %

สนิทรพัย์

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 4,581 4,224 357 8%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 4,730 4,841 (111) -2%

รวมสนิทรพัย์ 9,311 9,065 246 3%

หนีส้นิ

หนี้สนิหมนุเวยีน 1,635 1,724 (89) -5%

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 473 454 19 4%

รวมหนีส้นิ 2,108 2,178 (70) -3%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 7,203 6,887 316 5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,311 9,065 246 3%

อตัราสว่นหนีต้อ่ทนุ 0.29 0.32 (0.02) -7%

มลูคา่ทางบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 16.94 16.20 0.74 5%

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น



รายการ (ลา้นบาท) 2562 2561 ลา้นบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 8,006 8,194 (188) -2%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 0.2 3 (3) -93%

เงนิปันผลรับ 54 5 49 980%

รายไดอ้ืน่ 139 106 33 31%

รวมรายได้ 8,199 8,308 (109) -1%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 6,512 6,684 (172) -3%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 140 111 29 26%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 596 571 25 4%

ตน้ทนุทางการเงนิ 11 23 (12) -52%

รวมคา่ใชจ้า่ย 7,259 7,389 (130) -2%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้

59 89 (30) -34%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 998 1,007 (9) -1%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (100) (92) (8) 9%

ก าไรสทุธิ 899 916 (17) -2%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุ 4 0 4

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 895 916 (21) -2%

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.11 2.15 -0.04 -2%

งบการเงนิรวม

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น

งบก าไรขาดทนุ
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งบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี

สิ้ นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ

คณะกรรมบรษิทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป

คณะกรรมการบรษิทัจึงขอเสนอท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติังบดลุ

และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

32

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



33

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 3

เห็นดว้ย 269,162,563 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 567,200 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    

จ านวนสองครัง้

34



1.  บรษิทัมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษิทั ประจ าปี 2562 =  894,639,797 บาท

2.  การจ่ายเงินปันผล       จ่ายระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 จ่ายระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 รวม

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

- จ านวนเงิน 148.8 ลบ. 425.2 ลบ.         574.0 ลบ.

- จ่ายจากกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิ (BOI) ห ุน้ละ 0.1482 บ.

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 10% ห ุน้ละ 0.2794 บ.

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 20% ห ุน้ละ 0.7457 บ.

- จ่ายจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรา 20% ห ุน้ละ 0.1767 บ.

- เงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไร

สทุธิและก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 10 และ 20 เท่านัน้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 6 ก.ย. 2562 และ ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 28 เม.ย. 2563

- จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 

35

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนสองครัง้ 



ก าไรสทุธิและการจ่ายปันผล

36

เงินปันผล (บาท/หุ้น) % Dividend Payout

เงนิปันผล 
• บริษัท มีการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี

2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ซึ่งมีการจ่ายระหว่างกาล 
2 คร้ัง โดยคร้ังที ่1 จ่าย 0.35 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที ่
6 ก.ย. 2562 และคร้ังที ่2  จ่าย 1.00 บาทต่อหุ้น 
เมื่อวันที ่28 เม.ย. 63 อัตราการจ่ายเป็นการจ่ายจาก
ก าไรจากการด าเนินงาน 64%

NP : (หน่วย: ล้านบาท)
ก าไรสุทธิ

• ก าไรสุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 895 ล้านบาท 
ลดลง  2% จากปี 2561 เน่ืองจาก 

• ก ำไรขัน้ตน้ท่ีลดลงจำกยอดขำยท่ีลดลง

• ค่ำใชจ้่ำยกำรขำยและกำรบริหำรท่ีสูงขึน้จำกค่ำ
ขนส่งและ

• กำรตัง้ส  ำรองผลประโยชนพ์นกังำน 400 วนั

% NP 



คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

37

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนสองครัง้ 



มติ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนสองครัง้ ตามท่ีเสนอ

38

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนสองครัง้ 



วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

39



ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอย ู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผ ู้ออกจาก

ต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ใหก้รรมการออกตาม

จ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กรรมการซ่ึงพน้จาก

ต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้

ในปีน้ี มีกรรมการบรษิทั ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่ง จ านวน 3 คน ดงัน้ี

1) นายสรรเสริญ วงศช์ะอ ุ่ม กรรมการอิสระ

2) นายอจัฉรนิทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

3) นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั ระหว่าง

วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่มี

ผ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบรษิทั ไดด้ าเนินการพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั และกลัน่กรองคณุสมบัติของ

กรรมการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการ เป็นรายบคุคล 

ดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซ่ึงครบวาระการเป็น

กรรมการในครัง้น้ี มีความเหมาะสม ทัง้ในดา้นคณุวฒิุ ความร ู ้ความสามารถ ประสบการณ์ อนัจะ

เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานและการประกอบธรุกิจของบรษิทั 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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43

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ว่า แม้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะเป็น

กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัทมามากกว่า 3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน แต่

กรรมการอิสระทกุท่านสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

ทัง้ยงัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวัง ซ่ือสตัยส์จุริต 

กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีความร ู ้ความสามารถ และมีประสบการณใ์นการก ากบัดแูลธรุกิจของ

บรษิทั ซ่ึงสง่ผลใหก้ารด าเนินธรุกิจของบรษิทัเป็นไปดว้ยความราบรืน่และมีประสิทธิภาพ กลา่วไดว่้า

ประสบการณใ์นธรุกิจท่ียาวนานและต่อเน่ือง เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธรุกิจเพ่ือการเติบโตและพฒันาอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ยงั

สรา้งมลูคา่ของกิจการใหก้บัผ ูถื้อห ุน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผ ูถื้อห ุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัมาด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบรษิทัอีกวาระหน่ึง



จึงเห็นควรเสนอ ท่ีประชมุผ ู้ถือห ุ้นพิจารณาอนมุัติการเลือกตั้ง

กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล ดงัน้ี

1) นายสรรเสรญิ วงศช์ะอ ุ่ม กรรมการอิสระ

2) นายอจัฉรนิทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

3) นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

โดยจะน าเสนอขออนมุติัเป็นรายบคุคล

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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1. นายสรรเสรญิ  วงศช์ะอ ุ่ม  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ

อาย ุ72 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั

- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บรษิทั หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั  

จ านวนบรษิทัท่ีมิไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 1 บรษิทั

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 12 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 15 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

ด ารงต าแหน่งเป็น :  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

ตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2562 :  คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

47

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5 นายสรรเสรญิ  วงศช์ะอ ุ่ม

เห็นดว้ย 267,830,338 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 1,899,425 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้ายสรรเสรญิ  วงศช์ะอ ุ่ม

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง



2. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ

อาย ุ 76 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ/

- กรรมการอิสระ บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

- ท่ีปรึกษาอิสระ ดา้นการพฒันาประสิทธิภาพ (TQM)

- นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมผ ูผ้ลิตช้ินสว่นยานยนตไ์ทย (TAPMA)

- ประธานกิตติมศกัด์ิ กล ุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย

- ท่ีปรึกษา กล ุม่บรษิทั Cobra International

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บรษิทั

จ านวนบรษิทัท่ีมิใช่บรษิทัจดทะเบียน -ไมมี่-

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 11 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 14 ปี

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

2. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

ด ารงต าแหน่งเป็น :   กรรมการอิสระ บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ตัง้แต่ปี 2552 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2562 - คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้    (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการบรหิาร      12/12 ครัง้    (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  3/3 ครัง้    (คิดเป็น 100%)



วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5 นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส

เห็นดว้ย 232,973,238 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 36,756,525 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้ายอจัฉรนิทร ์ สารสาส 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง



3. นายไพฑรูย ์ ทวีผล    เสนอแต่งตัง้เป็น    กรรมการอิสระ

อาย ุ69 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ/ กรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ 

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง/ 

กรรมการอิสระ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการนโยบายการ  

บรหิารความเสี่ยงองคก์ร/ กรรมการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน/  

กรรมการอิสระ บรษิทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บรษิทั เซ็น คอรป์อเรชัน่ กร ุป๊ จ ากดั

- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บรษิทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน)

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บรษิทั

จ านวนบรษิทัท่ีมิใช่บรษิทัจดทะเบียน 1 บรษิทั

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

51



52

3. นายไพฑรูย ์ ทวีผล    เสนอแต่งตัง้เป็น    กรรมการอิสระ

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 12 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 15 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

ด ารงต าแหน่งเป็น : กรรมการอิสระ บรษิทั สมบรูณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

ตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2562 - คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 6/6 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 3/3 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ



วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5 นายไพฑรูย ์ ทวีผล

เห็นดว้ย 232,973,238 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 36,756,525 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัใหน้ายไพฑรูย ์ ทวีผล

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง



กรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้

นายสรรเสรญิ  วงศช์ะอ ุ่ม

กรรมการอิสระ     

นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส 

กรรมการอิสระ     

นายไพฑรูย ์ ทวีผล

กรรมการอิสระ

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
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เกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  

1.  ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

2. ขอ้มลูเปรยีบเทียบ อา้งอิงบรษิทัท่ีอย ูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ขนาดและ

ธรุกิจท่ีใกลเ้คียงกนั

3.  ผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ          

วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
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ความเห็นประกอบการพิจารณา

1.  การพิจารณาค่าตอบแทนใหก้บักรรมการ เม่ือเทียบกบัภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้ง

ปฏิบัติหนา้ท่ี ดว้ยความรอบคอบอย่างระมดัระวัง ภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง และ

ม ุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีกระบวนการจดัการความเสี่ยงในดา้นต่างๆ  และความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน   

2.  โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ใหอ้ย ู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั และ

สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)

3.  จ านวนการประชมุ  มีความเหมาะสม  ซ่ึงจะมีผลใหค้่าเบ้ียประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

และกรรมการชดุยอ่ยทัง้ปี มีวงเงินรวมกนัทัง้สิ้นไมเ่กิน 14 ลา้นบาท (เท่ากบัปีท่ีผา่นมา) 57

วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563



 

ค าตอ แทนกรรมการ 

และกรรมการ  ุย อย 
เสนอ ี 2563  ( ีทีน่  าเสนอ)  ี 2562 ( ีที่  านมา) 

 จ ายรายเ อืน เ ี ย ระ มุ/ครั ง จ ายรายเ อืน เ ี ย ระ มุ/ครั ง 

1.  คณะกรรมการบริษทั       

 ประธาน 36,000 54,000 36,000 54,000 

 รองประธาน 25,000 37,500 25,000 37,500 

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

2.  คณะกรรมการบริหาร        

 ประธาน - 45,000 - 45,000 

 รองประธาน - 37,500 - 37,500 

 กรรมการอ่ืน คนละ - 30,000 - 30,000 

(เวน้แต่ กรรมการท่ีเป็นผ ูบ้ริหารจะไมไ่ดร้บัเงินดือนและไมมี่ค่าเบ้ียประชมุ) 

3.  คณะกรรมการชดุยอ่ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

 ประธาน - 45,000 - 45,000   

 กรรมการอ่ืน คนละ - 30,000  - 30,000    

4.  ค่าตอบแทนประจ าปี วงเงิน 5 ลา้นบาท 5 ลา้น าท 

5.  สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไม มี 

จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 โดยมีวงเงินรวมทัง้ส้ินไมเ่กิน 14 ลา้นบาท 

แบ่งเป็น ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุ วงเงินรวม 9 ลา้นบาท และค่าตอบแทนประจ าปี วงเงินรวม 5 ลา้นบาท
58



คะแนนเสียงอนมุติั 

มติวาระน้ี ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน 

เสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

59

วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
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วาระท่ี 6    พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 

เห็นดว้ย 252,861,462 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 2,800,942 เสียง

งดออกเสียง 14,067,562 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  ตามท่ีเสนอ



วาระท่ี 7    พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ไดพิ้จารณาและเห็นควรแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงัน้ี  

1. นายศกัดา         เกาทณัฑท์อง ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4628

2. นายบญุญฤทธ์ิ   ถนอมเจรญิ ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7900

3. นางสาวศิรเิพ็ญ  สขุเจรญิยิ่งยง       ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636

แห่งบรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผ ูส้อบบญัชีของบรษิทั ส าหรบัปี 2563 เป็นปีท่ี 6

และบคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัไมข่ดักบักฎ ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563
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ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี
ปี 2563

(ปีท่ีน าเสนอ)

ปี 2562

(ปีที่ผา่นมา)

1. ค่าสอบบญัชบีมจ.สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี โดยไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชตีามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI)
1,571,000 1,491,000 

2. ค่าสอบบญัชสี าหรบับริษทัย่อย 4 บริษทั ไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชตีามสิทธิใน

บตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แลว้ ดงันี้

1) บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  จ านวน   165,000 บาท

2) บริษทั สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนยีวอตุสาหกรรม จ ากดั  จ านวน   1,070,000  บาท

3) บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ากดั  จ านวน  685,000 บาท

4) บริษทั สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั  จ านวน 240,000   บาท

2,160,000 2,100,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ไมมี่ ไมม่ี
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วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563



คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ
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วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563
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วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 7

เห็นดว้ย 262,599,466 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 7,170,500 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 



ในวาระน้ี ก าหนดไว ้เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิทั ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้มี)  โดยจะไม่มี

การน าเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาอนมุติั และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี

วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืน ๆ (ถา้มี)
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ปิดการประชมุ

ขอขอบคณุท่านผ ูถื้อห ุน้
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