
การประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจ าปี 2564

บริษทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.

ณ หอ้งฅนสมบรูณ ์บริษทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)



สรปุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ เวลา 10.00 น. 

ผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 450 คน 289,542,881 ห ุน้

ผ ูถื้อห ุน้มาดว้ยตนเอง      12 คน 5,796,970 ห ุน้ 

ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉนัทะ 438 คน 283,745,911 ห ุน้   

คิดเป็นรอ้ยละ 68.0967 ของจ านวนห ุน้ทัง้หมด 
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ผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทั                           

ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564

ผ ูถื้อห ุน้ จ านวนห ุน้ รอ้ยละ

1 บริษทั สมบรูณ ์โฮลด้ิง จ ากดั
127,202,750 29.92

2 ตระกลูกิตะพาณิชย์
57,801,037 13.59

3 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั
32,892,761 7.74

4 BBHISL NOMINEES LIMITED
16,904,400 3.98

5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
15,377,030 3.62

6 Mr. KENNETH RUDY KAMON
14,155,435 3.33

7 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1
7,170,500 1.69

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
5,603,544

1.32

9 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF 

CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

5,524,500 1.30

10 DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0264200001
5,445,400 1.28

รวม  288,077,357 67.77 3



ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชมุและการลงมติ

 การรบับตัรลงคะแนน และล าดบัการลงมติ

 กรณีมีค าถาม  โปรดสง่ค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษร กอ่นลงมติ

 ผ ูถื้อห ุน้ท่ี ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนน 

 วิธีการลงคะแนนเสียง : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ   

ยกเวน้ : ระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 4 เป็นวาระรบัทราบไม่มีการลงคะแนน  

: ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้บัอนมุติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

 ผ ูมี้สว่นไดเ้สียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้

 ผ ูถื้อห ุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนห ุน้ท่ีตนถือโดยใหน้บัหน่ึงห ุน้ตอ่หน่ึงเสียง

 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

- รกัษาการ รองกรรมการผ ูอ้ านวยการ -

สายการเงิน บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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 2563

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2563 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้ และเห็นว่า

ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น และไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่าน

เว็บไซดข์องบริษทั เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง  ซ่ึงปรากฎว่าไม่มี

ผ ูใ้ดขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น

ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2563 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563



มติ รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2563

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้

ประจ าปี 2563 วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563



วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563
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ภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนตแ์ละเครื่องจกัรกลการเกษตร

21

ท่ีมา : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย  และลกูคา้ 

หน่วย : พนัคนั

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอตุสาหกรรมรถยนต์

หน่วย : พนัคนั
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รายได้รวม  (หนว่ย : ล้านบาท)

ก าไรขัน้ต้น (หนว่ย: ล้านบาท)

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้
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รายได้รวม
• รายได้ 6,027 ล้านบาท ลดลง 27%  จากปี 

2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรลดลง

ก าไรขัน้ต้น
• ก าไรขัน้ต้น 892 ล้านบาท ลดลง 40% จาก

ยอดขายที่ลดลงเป็นหลัก

• อัตราก าไรขัน้ต้น อยู่ที่ 15.2%

%GP (หนว่ย: %)

GP:  -40%

Revenue: -27%

%GP:  -3.5%



ก าไรสทุธิ
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ

• ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทั 371 ล้านบาท 
ลดลง 59% จากปี 2562 เนื่องจาก 

1) ก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลง

2) ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากบริษทัร่วม
ลงทุนลดลง

• อัตราก าไรสุทธิ = 6.3%

ก ำไรสทุธิ: (หน่วย: ล้ำนบำท) %NP 

NP:  -59%

%NP:  -4.9%



Awards

24

Quality Awards

 KUBOTA 

- QCD Awards – SILVER (SAT1)

 THAI HINO CO-OPERATION CLUB

- The 3rd Safety Activity 2020 (Level A) (SFT)

 Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

- Thailand Kaizen Award 2020 (Bronze award) (SBM3)

Recognitions & Awards

 SET Award 2020

- SET Award of Honor - Excellence in Investor

Relations 2017-2020

- Thailand Sustainability Investment (THSI)



1. แมว่้าในปี 2563 – ปัจจบุนั สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ยงัคงแพร่ระบาดไปทั่วโลก บริษัทยงัคงด าเนินการส่งเสริมความร ูใ้ห้กบัค ู่ค้าอย่ างต่อเน่ือง 

เพ่ือขยายเครือขา่ยโครงการมาตรการป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนั และใหค้ ู่คา้มีจิตส านึกและเห็น

ความส าคญัในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และเป็นการส่งเสริมผ ูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 

ใหมี้ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคมเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืนไปดว้ยกนั โดยเชิญชวนให้

ค ู่คา้เขา้รว่มอบรมกบั CAC โดยมีวตัถปุระสงค ์คือ 

(1) มีระบบการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีโปรง่ใส 

(2) มีมาตรฐานการท างาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบัของค ู่คา้รายใหญ่และค ู่คา้ต่างชาติ

(3) ลดความเส่ียงในการเกิดการทจุริตคอรร์ปัชนั

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัในรอบปี 2563
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26

โดยบริษทัจดัใหค้ ู่คา้อบรมสมัมนาในรปูแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx กบั CAC ดงัน้ี

1.   เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 เขา้รว่มสมัมนา SME Executive 

Briefing 2/2020 ในรปูแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx

โดยมีบริษทัค ู่คา้เขา้รว่ม จ านวน 7 บริษทั

2.   เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 เขา้รว่มสมัมนา SME Clinic

2/2020 ในรปูแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx

โดยมีบริษทัค ู่คา้เขา้รว่ม จ านวน 7 บริษทั

2. บริษทัไดเ้ชิญชวนใหค้ ู่คา้เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนักบั CAC โดยในปี 

2563 บริษทัค ู่คา้ไดเ้ห็นความส าคญัและรว่มประกาศเจตนารมณต่์อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนักบั CAC 

จ านวน 11 บริษทั

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัในรอบปี 2563



วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั

ในรอบปี 2563

คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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มติ รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั

ในรอบปี 2563



วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

30

รายการ (ลา้นบาท) 2563 2562 ลา้นบาท %

สนิทรพัย์

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 4,407 4,581 (174) -4%

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,549 4,731 (182) -4%

รวมสนิทรพัย์ 8,956 9,312 (356) -4%

หนีส้นิ

หนีส้นิหมุนเวยีน 1,501 1,635 (134) -8%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 364 473 (109) -23%

รวมหนีส้นิ 1,865 2,108 (243) -12%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 7,091 7,203 (112) -2%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 8,956 9,311 (355) -4%

อตัราสว่นหนีต้อ่ทนุ 0.26 0.29 (0.03) -10%

มลูคา่ทางบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 16.68 16.95 (0.27) -2%

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น



งบก าไรขาดทนุ

31

รายการ (ลา้นบาท) 2563 2562 ลา้นบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5,883 8,006 (2,123) -27%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 0.4 0.2 0.2 110%

เงนิปันผลรับ 2 54 (52) -96%

รายไดอ้ืน่ 141 139 2 1%

รวมรายได้ 6,027 8,199 (2,172) -26%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 4,991 6,512 (1,521) -23%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 119 140 (21) -15%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 496 596 (100) -17%

ตน้ทนุทางการเงนิ 8 11 (3) -27%

รวมคา่ใชจ้า่ย 5,614 7,259 (1,645) -23%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิท

รว่มและการรว่มคา้

3 59 (56) -95%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 415 998 (583) -58%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (40) (100) (60) 60%

ก าไรสทุธิ 375 899 (524) -58%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 371 895 (524) -59%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่

มอี านาจควบคมุ

4 4 0 0%

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.87 2.10 (1.23) -59%

งบการเงนิรวม

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น



งบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ประจ าปี

ส้ินสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ

คณะกรรมบรษิทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป

คณะกรรมการบรษิทัจึงขอเสนอท่ีประชมุผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติังบดลุ

และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

32



คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

33

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 3

เห็นดว้ย 289,093,256 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
34



วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    

35



ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 

2563 ไดมี้มติอนมุติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอย ู่

ในสมดุทะเบียนผ ูถื้อห ุ้น ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ในอัตราห ุน้ละ 0.12 บาท 

รวมเป็นเงิน 51,023,267.28 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผ ูถื้อห ุน้เรียบรอ้ยแลว้

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2563

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ในอตัราห ุน้ละ 0.12 บาท  ซึ่งไดจ้่ายใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ เรยีบรอ้ยแลว้

36

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

37

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



มติ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้เรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน  2563

38

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

39



1.  บริษทัมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษทั ประจ าปี 2563 =  371,201,647.58 บาท

2.  การจ่ายเงินปันผล       จ่ายระหว่างกาล จ่ายประจ าปี รวม

- อตัราการจ่ายต่อห ุน้     0.12  บ. 0.48 บ. 0.60 บ.

- จ านวนเงิน 51.0 ลบ. 204.1 ลบ.         255.1 ลบ.

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 10% ห ุน้ละ 0.0588 บ.

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 20% ห ุน้ละ 0.5412 บ.

- เงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% 

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในวนัท่ี 3 ก.ย. 2563 และ จะจ่ายเงินปันผลในงวดน้ีในวนัท่ี 7 พ.ค. 2564

- จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 

40

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล



ก าไรสทุธิและการจ่ายปันผล

41

เงินปันผล (บาท/หุน้) % Dividend Payout

เงินปันผล 
• บริษัทมีการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี

2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งมีการจ่ายระหว่างกาล 
ในอัตรา  0.12 บาทต่อหุ้น ไปแล้ว เม่ือวันท่ี 3 ก.ย. 
63 คงเหลือจ่ายในงวดนีอี้กหุ้นละ 0.48 บาท อัตรา
การจ่ายคิดเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเท่ากับร้อยละ 68.76

NP : (หน่วย: ล้านบาท)
ก าไรสุทธิ

• ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 371 ล้านบาท 
ลดลง  59% จากปี 2562 เน่ืองจาก 

• ก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลง

• ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลจากบริษัทร่วม
ลงทุนลดลง

% NP 



คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

42

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล



วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5

เห็นดว้ย 292,423,856 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง
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มติ อนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผ ูถื้อห ุน้ของบริษัทในอัตราห ุน้ละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินจ านวน

ทั้งส้ิน 204,093,069.12 บาท ให้กบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผ ูถื้อห ุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัเสนอ

44

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล



45

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยใหก้รรมการท่ีอย ู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผ ูอ้อกจาก

ต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมการออกตาม

จ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 กรรมการซ่ึงพน้จาก

ต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้

ในปีน้ี มีกรรมการบริษทั ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่ง จ านวน 3 คน ดงัน้ี

1) ดร. ปัญจะ      เสนาดิสยั กรรมการอิสระ

2) ดร. สทุศัน ์     เศรษฐบ์ญุสรา้ง กรรมการอิสระ

3) นายยงเกียริต ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ

46



บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซตข์องบริษทั ระหว่าง

วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่มี

ผ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

47

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

ไดด้ าเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั และ

กลัน่กรองคณุสมบัติของกรรมการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ท่ีของ

กรรมการ เป็นรายบคุคล ดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการในครัง้น้ี มีความเหมาะสม ทัง้ในดา้นคณุวฒิุ ความร ู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์อนัจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานและการประกอบธรุกิจของบริษทั

48

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ
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ส าหรบั (1) ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่า แมท่้านจะเป็นกรรมการ

อิสระท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัมามากกว่า 3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกนั แต่ท่านยงัคงและ

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัได้ปฏิบติัหนา้ท่ี

อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวัง ซ่ือสตัยส์จุริต นอกจากน้ี ความร ู ้

ความสามารถ และประสบการณใ์นการก ากบัดแูลธรุกิจของบริษทัของท่าน ส่งผลใหก้ารด าเนิน

ธรุกิจของบริษัทเป็นไปดว้ยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวไดว่้าประสบการณใ์นธ รุกิจท่ี

ยาวนานและต่อเน่ือง เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั การก าหนดกลยทุธแ์ละ

นโยบายการด าเนินธรุกิจเพ่ือการเติบโตและพฒันาอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ยงัสรา้งมลูค่าของกิจการ

ใหก้บัผ ูถื้อห ุน้ไดเ้ป็นอยา่งดี

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ
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(2) ดร. สทุัศน์ เศรษฐ์บญุสรา้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระ

ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทันอ้ยกว่า 3 วาระติดต่อกนั และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ท่านได ้น าความร ูป้ระสบการณ ์และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะ

อนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธรุกิจของบริษทั รวมทัง้การก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธรุกิจ

เพ่ือการเติบโตและพฒันาอย่างยัง่ยืน และ 

(3) นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้ว่า ท่านเป็นกรรมการเดิม ซ่ึง

ปฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ท่ี ท่านใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษทัเป็นอย่างดี

ตลอดมา 

จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัมาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระของบริษทั (ในต าแหน่งเดิม) อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



จึงเห็นควรเสนอ ท่ีประชมุผ ู้ถือห ุ้นพิจารณาอนมุัติการเลือกตั้ง

กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล ดงัน้ี

1) ดร. ปัญจะ      เสนาดิสยั กรรมการอิสระ

2) ดร. สทุศัน ์     เศรษฐบ์ญุสรา้ง กรรมการอิสระ

3) นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

โดยจะน าเสนอขออนมุติัเป็นรายบคุคล

51

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

52

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั   เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ

อาย ุ72 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั

- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้รหิาร/ กรรมการอิสระ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการนโยบายการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร/ กรรมการ

บรษิทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

บรษิทั ทรนีีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บรษิทั พีเอซี (สยาม) จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั การแพทย ์สขุมุวิท 62 จ ากดั 53

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



54

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ 3 บรษิทั  

จ านวนบรษิทัท่ีมิไม่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 2 บรษิทั

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 17  ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 20 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

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

ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2563 :  - คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 3/3 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



55

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 

เห็นดว้ย 224,215,214 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 68,208,642 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัให ้ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง



2. ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ

อาย ุ 70 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการผลตอบแทน/ กรรมการอิสระ

บรษิทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน)

- ประธานมลูนิธิ มลูนิธินวชีวนั

- Member, Board of Trustee International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos, the Philippines

56

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



57

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ 1 บรษิทั  

จ านวนบรษิทัท่ีมิไม่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 2 บรษิทั/สถาบนั/องคก์ร

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 6 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

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

ตัง้แต่ปี 2561 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2563 :  - คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5/5 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง

เห็นดว้ย 292,198,814 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 225,042 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัให ้ดร. สทุศัน ์ เศรษฐบ์ญุสรา้ง

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง
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3. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย ์   เสนอแต่งตัง้เป็น    กรรมการ

อาย ุ58 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- รองประธานคณะกรรมการบรหิาร/ กรรมการ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บรษิทั มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์จ ากดั

- ประธานกิตติมศกัด์ิ กล ุม่อตุสาหกรรมช้ินสว่นและอะไหลร่ถยนต ์ภายใตส้ภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมผ ูผ้ลิตช้ินสว่นยานยนตไ์ทย

59

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



60

จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ -ไม่มี-

จ านวนบรษิทัท่ีมิไม่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 7 บรษิทั/สถาบนั/องคก์ร

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 17  ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 20  ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

ด ารงต าแหน่งเป็น :  กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2563 :  - คณะกรรมการบรษิทั 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการบรหิาร 9/9 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์

เห็นดว้ย 271,328,714 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 17,764,542 เสียง

งดออกเสียง 3,330,600 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัให ้นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  อีกวาระหน่ึง
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กรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้

ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั

กรรมการอิสระ     

ดร. สทุศัน ์เศรษฐบ์ญุสรา้ง

กรรมการอิสระ     

นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์

กรรมการ
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ



วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564
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เกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  

1.  ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

2. ขอ้มลูเปรยีบเทียบ อา้งอิงบรษิทัท่ีอย ูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ขนาดและ

ธรุกิจท่ีใกลเ้คียงกนั

3.  ผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ

4.  ผลประกอบการ ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม          

64

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564



ความเห็นประกอบการพิจารณา

1.  การพิจารณาค่าตอบแทนใหก้บักรรมการ เม่ือเทียบกบัภารกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้ง

ปฏิบัติหนา้ท่ี ดว้ยความรอบคอบอย่างระมัดระวัง ภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง และ

ม ุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีกระบวนการจัดการความเส่ียงในดา้นต่างๆ  และความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน   

2.  โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ใหอ้ย ู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั และ

สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD)
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564



 

ค าตอ แทนกรรมการ 

และกรรมการ  ุย อย 
เสนอ ี 2564  ( ีที่น าเสนอ)  ี 2563 ( ีที่  านมา) 

 จ ายรายเ ือน เ ี ย ระ มุ/ครั ง จ ายรายเ ือน 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 ูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเงินดือนและไม่มีค่าเบ้ียประชมุ) 

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 (  จ้ร ง 3 ลา้น าท) 

5.  สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไม ม ี

66

หมายเหต:ุ ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2563 ไดอ้นมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 มีวงเงินรวม

ทัง้ส้ินไมเ่กิน 14 ลา้นบาท แบ่งเป็น คา่ตอบแทนท่ีจา่ยเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุ วงเงินรวม 9 ลา้นบาท และค่าตอบแทน

ประจ าปี ในวงเงิน 5 ลา้นบาท โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหจ้า่ยคา่ตอบแทนประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท 

จากวงเงิน 5 ลา้นบาท ใหแ้กก่รรมการทัง้คณะ



คะแนนเสียงอนมุติั 

มติวาระน้ี ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน 

เสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564



วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 7

เห็นดว้ย 285,031,852 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 225,042 เสียง

งดออกเสียง 7,166,962 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง

มติ อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 โดยมีวงเงินรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 

14 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรบัปี 2564 อีก 1 ปี (เป็นปีท่ี 7) เป็นผ ูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยมีรายช่ือท่ีเสนอดงัน้ี

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564
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รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่
จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อ

รับรองงบการเงินของบริษัท

(1) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง และ/หรือ 4628 5 ปี ตัง้แต่ปี 2558-2562

(2) นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ และ/หรือ 7900 -

(3) นางสาวศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง และ/หรือ 3636 -

(4) นายทรงชยั วงศ์พิริยาภรณ์ 10996 -



ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี
ปี 2564

(ปีท่ีน าเสนอ)

 ี 2563

( ีท่ี  านมา)

1. ค าสอ  ญั ี มจ.สม รูณ ์แอ๊ วานซ ์เทคโนโลยี โ ยไ ร้วมค าตรวจสอ  ญั ีตามส ทธ  น ตัรส งเสร มการลงทนุ (BOI) 
1,571,000 บาท 1,571,000  าท

2. ค าสอ  ญั ีส าหร ั ร ษทัย อย 4  ร ษทั ไ ร้วมค าตรวจสอ  ญั ีตามส ทธ  น

 ตัรส งเสร มการลงทนุ (BOI) แลว้  งันี 

1)  ร ษทั  างกอกส ร งอ น สัเตรียล จ าก ั                           จ านวน  165,000    าท

2)  ร ษทั สม รูณห์ล อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ าก ั            จ านวน  1,020,000    าท

3)  ร ษทั อ นเตอรเ์น ัน่แนล แคสต  ง โ ร กัส ์จ าก ั                 จ านวน     685,000    าท

4)  ร ษทั สม รูณ ์ฟอรจ์จ  ง เทคโนโลยี จ าก ั                         จ านวน     240,000    าท

2,110,000 บาท 2,160,000  าท

ค า ร การอ่ืน (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม มี
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564



คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564



วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 8

เห็นดว้ย 292,114,656 เสียง

ไมเ่ห็นดว้ย 309,200 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

บตัรเสีย 0 เสียง
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2564

มติ อนมุติัใหแ้ต่งตัง้ นายศกัด์ิดา เกาทณัฑท์อง ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน

เลขท่ี 4628 และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรอื นางสาวศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผ ูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3636 และ/หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10996 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบัญชี จ ากดั เป็นผ ูส้อบบัญชีของบริษทั ส าหรบัปี 2564  และก าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงิน 1,571,000 บาท  โดยรวมค่าตรวจสอบ

บญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) แลว้



ในวาระน้ี ก าหนดไว ้เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรือ เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิทั ไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้มี)  โดยจะไม่มี

การน าเสนอเรือ่งเพ่ือพิจารณาอนมุติั และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี

วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)
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ปิดการประชมุ

ขอขอบคณุท่านผ ูถื้อห ุน้
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