
การประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2565

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.

ในรปูแบบการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)
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สรปุผ ูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ เวลา 10.00 น. 

ผ ูถื้อห ุน้มาดว้ยตนเอง          13 คน 9,023,521 ห ุน้ 

ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉนัทะ 633 คน 258,305,789 ห ุน้

ผ ูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 646 คน 267,329,310 ห ุน้

คิดเป็นรอ้ยละ  62.8723 ของจ านวนห ุน้ทัง้หมด 



ผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทั                           

ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2565

ผ ูถื้อห ุน้ จ านวนห ุน้ รอ้ยละ

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

2 ตระกลูกิตะพาณิชย์ 57,326,737 13.48

3 บรษิทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 51,231,798 12.05

4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 7,093,530 1.67

5 บรษิทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,286,700 1.24

6 บรษิทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 4,486,300 1.06

7 นายเกียรติศกัด์ิ ไตรตรงึษท์ศันา 4,430,000 1.04

8 BBHISL NOMINEES LIMITED 4,207,800 0.99

9 กองทนุเปิด เค Mid Small Cap ห ุน้ทนุเพ่ือการเล้ียงชีพ 3,717,900 0.87

10 กองทนุเปิด เคเคพี ห ุน้ทนุเพ่ือการเล้ียงชีพ 3,362,900 0.79

รวม  268,346,415 63.11 3



ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชมุและการลงมติ

➢ การประชมุจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ 

➢ กรณีมีค าถาม  ผ ูถื้อห ุน้สามาถพิมพค์ าถามในแชทบอ๊ก

➢ วิธีการลงคะแนนเสียง : ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ   

ยกเวน้ : ระเบียบวาระท่ี 1, 2 และ 4 เป็นวาระรบัทราบไมมี่การลงคะแนน  

: ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้บัอนมุติั

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

➢ ผ ูถื้อห ุน้ท่ี ไมเ่ห็นดว้ย และ งดออกเสียง ขอใหก้ดเลือกผา่นทางหนา้จอของท่าน

➢ ผ ูมี้สว่นไดเ้สียในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้

➢ ผ ูถื้อห ุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนห ุน้ท่ีตนถือโดยใหน้บัหน่ึงห ุน้ต่อหน่ึงเสียง

➢ กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุ ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
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หากผ ูถื้อห ุน้ท่านใดท่ีเจอปัญหาทางดา้นเทคนิค 

ท่านสามารถโทรติดต่อเจา้หนา้ท่ีกบัทาง

บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ท่ีเบอร ์097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 

หรอื e-mail : phannapas@ojconsultinggroup.com
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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 และเทคโนโลยสีารสนเทศ
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แนะน าผ ูเ้ขา้รว่มประชมุฯ

คณะผ ูบ้รหิาร

1. นายวชัรธร          กิตะพาณิชย ์      รองกรรมการผ ูอ้ านวยการ - สายการคา้ 

2. นางพรทิพย ์       สงัขส์ขุ               หวัหนา้สายบญัชี วางแผนตน้ทนุ และงบประมาณ
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ผ ูส้อบบญัชีจาก บรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั

1. คณุทรงชยั วงศพิ์รยิาภรณ ์ และทีมผ ูส้อบบญัชี

ท่ีปรกึษากฎหมาย บรษิทั แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั

1. คณุคร ุ สขุเจรญิ และทีมท่ีปรกึษากฎหมาย 



วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ ครัง้ท่ี 1/2564
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2564

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้ และเห็นว่า

ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามัญผ ูถื้อห ุ้น และไดจ้ัดส่งให้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชมุฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่าน

เว็บไซดข์องบริษทั เพ่ือใหผ้ ูถื้อห ุน้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง  ซ่ึงปรากฎว่าไม่มี

ผ ูใ้ดขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานการประชมุวิสามัญผ ู้ถือห ุ้น ครั้งท่ี 

1/2564 ประชมุเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2564

มติ รบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ ครัง้ท่ี 1/2564

ประชมุเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564
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ภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลการเกษตร

ที่มา : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย  และลกูคา้ 

หนว่ย : พนัคนั

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรอตุสาหกรรมรถยนต์

หนว่ย : พนัคนั
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รายไดร้วม  (หน่วย : ลา้นบาท)

ก าไรขัน้ตน้ (หน่วย: ลา้นบาท)

รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้

รายได้รวม
• รายได้ 8,727 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 45%  จากปี 

2563 เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรม
รถยนต ์และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร

ก าไรขั้นต้น
• ก าไรขัน้ต้น 1,655 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 86% 

จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้เป็นหลัก

• อัตราก าไรขัน้ต้น อยู่ที ่19.2%

%GP (หน่วย: %)

%GP:

Revenue +45%

+4.1%
GP: +86%
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ก าไรสทุธิ

ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ

• ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 953 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 157% จากปี 2563 เน่ืองจาก 

1) ก าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

2) ส่วนแบ่งก าไรและเงนิปันผลจากบริษัทร่วม
ลงทุนเพิม่ขึน้

• อัตราก าไรสุทธิ = 11.1%

ก ำไรสทุธิ: (หน่วย: ลำ้นบำท) %NP 

%NP: +4.8%
NP: +157%
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Awards

Quality Awards

❖ THAI HINO CO-OPERATION CLUB 

- The 4th Safety Activity 2021 (Level A) (SFT)

❖ Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

- Thailand Quality Prize Award 2021 (SBM)

❖ ISUZU

- 2018-2022 Supplier Evaluation Score Both Quality &   

Delivery 100 Points (SAT)

Recognitions & Awards

❖ SET Award 2021

• Sustainability Awards of Honor

• Outstanding Investor Relations Awards

• Thailand Sustainability Investment (THSI)

❖ รางวลั Change Agent Award 2021 จากแนวรว่มตอ่ตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC)

24



1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยงัคง

ด าเนินการส่งเสริมความร ูใ้หก้บัค ู่คา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือขยายเครือข่ายโครงการมาตรการ

ป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนั และใหค้ ู่คา้มีจิตส านึกและเห็นความส าคญัในการต่อตา้นการ

ทจุริตคอรร์ปัชนั เพ่ือเป็นการส่งเสริมผ ูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน ใหมี้ความรบัผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคมเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืนไปดว้ยกนั โดยประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนใหค้ ู่คา้เขา้

รว่มอบรมกบั CAC โดยมีวตัถปุระสงค ์คือ 

1. มีระบบการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีโปรง่ใส 

2. มีมาตรฐานการท างาน เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบัของค ูค่า้รายใหญ่และค ูค่า้ต่างชาติ 

3. ลดความเสี่ยงในการเกิดการทจุรติคอรร์ปัชนั

รายงานความคืบหนา้การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัในรอบปี 2564
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โดยบริษทัจดัใหค้ ู่คา้อบรมสมัมนาในรปูแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx กบั CAC จ านวน 

5 หลกัสตูร 
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2. บริษทัไดเ้ชิญชวนใหค้ ู่คา้เขา้รว่มประกาศเจตนารมณต์่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนักับ CAC โดยในปี 

2564 บริษทัค ู่คา้ไดเ้ห็นความส าคญัและรว่มประกาศเจตนารมณต์่อตา้นทจุริตคอร์รปัชนักบั 

CAC จ านวน 13 บรษิทั

3. เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) มอบรางวลั 

Change Agent Award 2021 ใหก้บับริษทั ท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการขยายเครือข่ายความโปรง่ใส

ใหก้บัแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC)
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564

มติ รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ (ลา้นบาท) 2564 2563 ลา้นบาท %

สนิทรพัย์

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 5,543 4,407 1,136 26%

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,287 4,549 (262) -6%

รวมสนิทรพัย์ 9,830 8,956 874 10%

หนีส้นิ

หนีส้นิหมุนเวยีน 1,892 1,501 391 26%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 296 364 (68) -19%

รวมหนีส้นิ 2,188 1,865 323 17%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 7,642 7,091 551 8%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,830 8,956 874 10%

อตัราสว่นหนีต้อ่ทนุ 0.29 0.26 0.02 9%

มลูคา่ทางบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 17.98 16.68 1.30 8%

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น
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งบก าไรขาดทนุ

รายการ (ลา้นบาท) 2564 2563 ลา้นบาท %

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 8,598 5,883 2,715 46%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 9.5 0.4 9.1 2157%

เงนิปันผลรับ 3 2 1 29%

รายไดอ้ืน่ 116 141 (25) -18%

รวมรายได้ 8,727 6,027 2,700 45%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 6,943 5,023 1,920 38%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่าย 255 119 136 114%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 482 465 17 4%

ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิท

ยอ่ย
12 0 12  -

ตน้ทนุทางการเงนิ 6 8 (2) -25%

รวมคา่ใชจ้า่ย 7,698 5,615 2,083 37%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิท

รว่มและการรว่มคา้

84 3 81 2700%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,114 415 699 168%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (159) (40) (119) 298%

ก าไรสทุธิ 955 375 580 155%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 953 371 582 157%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่

มอี านาจควบคมุ

2 4 (2) -50%

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.24 0.87 1.37 157%

งบการเงนิรวม

ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม ผลตา่งเทยีบกบัปีกอ่น
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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มติ อนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

33

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 3

เห็นดว้ย 271,291,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.8279

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000

งดออกเสียง 467,600 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.1721

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000



วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2564 ซ่ึงประชมุเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 

2564 ไดมี้มติอนมุติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอย ู่

ในสมดุทะเบียนผ ูถื้อห ุน้ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ในอัตราห ุน้ละ 0.40 บาท 

รวมเป็นเงิน 170,077,557.60 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้เรยีบรอ้ยแลว้

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2564

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ในอตัราห ุน้ละ 0.40 บาท  ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้ เรยีบรอ้ยแลว้

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                 
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คะแนนเสียงอนมุติั

ในวาระน้ี  เป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงไดด้ าเนินการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้กผ่ ูถื้อห ุน้เรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน  2564

วาระท่ี 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
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1.  บรษิทัมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษิทั ประจ าปี 2564 =  952,650,017 บาท

2.  การจ่ายเงินปันผล       จ่ายระหว่างกาล จ่ายประจ าปี รวม

- อตัราการจ่ายต่อห ุน้     0.40  บ. 1.10 บ. 1.50 บ.

- จ านวนเงิน 170.08 ลบ. 467.71 ลบ.         637.79 ลบ.

- จ่ายจากกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ห ุน้ละ 0.0609 บ

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 10% ห ุน้ละ 0.2542 บ.

- จ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลอตัรา 20% ห ุน้ละ 1.1849 บ.

- เงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% เฉพาะเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลใน   

อตัรารอ้ยละ 10 และ รอ้ยละ 20 เท่านัน้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในวนัท่ี 7 ก.ย. 2564 และ จะจ่ายเงินปันผลในงวดน้ีในวนัท่ี 6 พ.ค. 2565

- จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
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ก าไรสทุธิและการจ่ายปันผล

เงินปันผล (บาท/หุ้น) % Dividend Payout

เงนิปันผล 
บริษัทมีการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 เพือ่
จ่ายเงนิปันผลใหกั้บผู้ถอืหุน้ของบริษัท ในอัตราหุน้ละ 1.50 
บาท ซึง่มีการจ่ายระหว่างกาล ในอัตรา  0.40 บาทต่อหุน้ 
ไปแล้ว เมื่อวันที ่7 ก.ย. 64 คงเหลือจ่ายในงวดนีอ้ีกหุน้ละ 
1.10 บาท อัตราการจ่ายคิดเทยีบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษี
เงนิได้นิตบิุคคลเทา่กับร้อยละ 67

NP : (หน่วย: ล้านบาท)
ก าไรสุทธิ

• ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 953 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
157% จากปี 2563 เน่ืองจาก 

1. ก าไรขั้นต้นทีเ่พิม่ขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

2. ส่วนแบ่งก าไรและเงนิปันผลจากบริษัทร่วม
ลงทนุเพิม่ขึน้

% NP 
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
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41

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 5

เห็นดว้ย 271,749,310 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.9963

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000

งดออกเสียง 10,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0037

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล



มติ อนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

ใหก้บัผ ูถื้อห ุ้นของบริษัทในอัตราห ุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินจ านวน

ทั้งสิ้ น 467,713,283.40 บาทให้กบัผ ูถื้อห ุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ ับเงินปันผล

ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผ ูถื้อห ุน้ (Record Date) ณ วนัท่ี 

8 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565

ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัเสนอ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอย ูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผ ูอ้อกจากต าแหน่งก่อน 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมการออกตามจ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุ

กบัสว่น 1 ใน 3 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบั

ต าแหน่งอีกก็ได้

ในปีน้ี มีกรรมการบรษิทั ท่ีครบวาระออกจากต าแหน่ง จ านวน 3 คน ดงัน้ี

1) นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

2) นายประยงค์ หิรญัญะวณิชย์ กรรมการอิสระ

3) นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผ้ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซตข์องบรษิทั ระหว่างวนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผ ูถื้อห ุน้เสนอช่ือ

บคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

ไดด้ าเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั และ

กลัน่กรองคณุสมบัติของกรรมการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ ท่ีของ

กรรมการ เป็นรายบคุคล ดว้ยความละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการในครัง้น้ี มีความเหมาะสม ทัง้ในดา้นคณุวฒิุ ความร ู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานและการประกอบธรุกิจของบรษิทั

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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ส าหรบั (1) นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่า ท่านเป็น

กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งในบรษิทันอ้ยกว่า 3 วาระติดต่อกนั และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง อีกทั้งท่านไดน้ าความร ูป้ระสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั รวมทัง้การก าหนดกล

ยทุธแ์ละนโยบายการด าเนินธรุกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนื

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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(2) นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์และ นางสาว นภัสร กิตะพาณิชย ์คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแลว้ว่า กรรมการทัง้ 2 ท่านเป็นกรรมการเดิมซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ี ท่านให้

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษทัเป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้

ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัมาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการบรษิทัหรอืกรรมการอิสระของบรษิทั (ในต าแหน่งเดิม) อีกวาระหน่ึง

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามัญผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

กลบัมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระของบริษทั (ในต าแหน่งเดิม) อีก

วาระหน่ึง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ
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โดยจะน าเสนอขออนมุติัเป็นรายบคุคล

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ

49



1. นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย ์  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ

อาย ุ70 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั

- รองประธานกรรมการ/กรรมการ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บรษิทั อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลย ีจ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์โฮลด้ิง จ ากดั

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

50



จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ -ไมมี่-

จ านวนบรษิทัท่ีมิไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 5 บรษิทั

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 18 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 21 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

หรอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

ด ารงต าแหน่งเป็น :   รองประธานกรรมการ/กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2564 :  - คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

51



มติ อนมุติัให ้นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

52

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6  นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

เห็นดว้ย 260,082,869 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   95.7034

ไม่เห็นดว้ย 11,638,455   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     4.2826

งดออกเสียง 37,986 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0140

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000



2. นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย ์   เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการอิสระ

อาย ุ 70 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- กรรมการบรหิาร/กรรมการอิสระ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

- กรรมการบรหิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

53



จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ -ไมมี่-

จ านวนบรษิทัท่ีมิไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน -ไมมี่-

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 6 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

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

ตัง้แต่ปี 2562 จนถึงปัจจบุนั (แต่เป็นกรรมการตัง้แต่ปี 2560)

การเขา้รว่มประชมุปี 2564 :  - คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการบรหิาร  12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

54



มติ อนมุติัให ้นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

55

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

เห็นดว้ย 266,278,255 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   97.9831

ไม่เห็นดว้ย 5,481,055   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     2.0169

งดออกเสียง 0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000



3. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย ์   เสนอแต่งตัง้เป็น    กรรมการ

อาย ุ57 ปี

ต าแหน่งปัจจบุนั

- กรรมการผ ูอ้ านวยการ/กรรมการ

บรษิทั สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์เซ่ียซนั เทค จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั สมบรูณ ์ฟอรจ์จ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั อินเตอรเ์นชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์จ ากดั

- กรรมการ บรษิทั บางกอกสปริง อินดสัเตรยีล จ ากดั

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

56



จ านวนบรษิทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ -ไมมี่-

จ านวนบรษิทัท่ีมิไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียน 5 บรษิทั

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 18 ปี

เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี 21 ปี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไมมี่-

หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกิจกบับรษิทั

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

ตัง้แต่ปี 2547 จนถึงปัจจบุนั

การเขา้รว่มประชมุปี 2564 :  - คณะกรรมการบรษิทั  13/13 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%)

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

57



มติ อนมุติัให ้นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  อีกวาระหน่ึง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

58

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 6 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์

เห็นดว้ย 264,199,734 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   97.2183

ไม่เห็นดว้ย 430,600   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.1584

งดออกเสียง 7,128,976 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     2.6233

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000



กรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้

นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์

กรรมการ     

นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย์

กรรมการอิสระ     

นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์

กรรมการ

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ

59



วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565

60



พิจารณาจาก

1. ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอย ู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาด

และลกัษณะของธรุกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 

3. ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

4. ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565

61



จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้พิจารณาอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2565

โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 มีวงเงินรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 16 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 

2564 จ านวน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุ วงเงินรวม 

10 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท) และค่าตอบแทนประจ าปี วงเงินรวม 6 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 1

ลา้นบาท) ส าหรบักรรมการทัง้คณะ

วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565
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ค าตอ แทนกรรมการ 

และกรรมการ  ุย อย 
เสนอ ี 2565  ( ีทีน่  าเสนอ)  ี 2564 ( ี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    

รวมวงเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุ วงเงิน 10 ลา้นบาท  งเง น 9 ลา้น าท 

4.  ค่าตอบแทนประจ าปี วงเงิน 6 ลา้นบาท 5 ลา้น าท 

5.  สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไม มี 63



คะแนนเสียงอนมุติั 

มติวาระน้ี ตอ้งไดร้บัอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน 

เสียงทัง้หมดของผ ูถื้อห ุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565
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มติ อนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 มีวงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 

16 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2564 จ านวน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน

ท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและเบ้ียประชมุ วงเงินรวม 10 ลา้นบาท และค่าตอบแทน

ประจ าปี วงเงินรวม 6 ลา้นบาท ส าหรบักรรมการทัง้คณะ ตามท่ีเสนอ

วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565
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รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 7

เห็นดว้ย 261,044,434 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   96.0540

ไม่เห็นดว้ย 226,314   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0833

งดออกเสียง 10,497,562 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     3.8627

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000



วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

การสอบบญัชีปี 2565

66



คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตแห่งบรษิทั เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรบัปี 2565 อีก 1 ปี เป็นผ ูส้อบบญัชี

ของบรษิทั โดยมีรายช่ือท่ีเสนอดงัน้ี

รายชือ่ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

ทะเบยีนเลขที่
จ านวนปีทีล่งลายมอืชือ่

รับรองงบการเงนิของบริษัท

(1) นายทรงชยั วงศพ์ิรยิาภรณ ์และ/หรอื 10996 1 ปี ตัง้แตปี่ 2564 

(2) นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจรญิ และ/หรอื 7900 -

(3) นางสาวศิรเิพญ็ สขุเจรญิยิ่งยง 3636 -

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัชีปี 2565

67



ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี
ปี 2565

(ปีท่ีน าเสนอ)

 ี 2564

( ีที่  านมา)

1. ค าสอ  ญั  ีมจ.สม รูณ ์แอ ๊ านซ ์เทคโนโลยี
450,000 บาท 1,571,000  าท

2. ค าสอ  ญั สี าหร ั ร ษทัย อย 4  ร ษทั ไ ร้ มค าตร จสอ  ญั ตีามส ทธ ใน

 ตัรส งเสร มการลงทนุ (BOI) แล ้  งันี 

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

2)  ร ษทั สม รูณห์ล อเหล็กเหนยี อตุสาหกรรม จ าก ั            จ าน น  1,045,000  าท

3)  ร ษทั อ นเตอรเ์น ัน่แนล แคสต  ง โ ร กัส ์จ าก ั                 จ าน น     700,000  าท

4)     ร ษทั สม รูณ ์ฟอรจ์จ  ง เทคโนโลยี จ าก ั                         จ าน น   1,281,000  าท

3,191,000 บาท 2,110,000  าท

ค า ร การอ่ืน (Non-Audit Fee) ไมมี่ ไม มี
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คะแนนเสียงอนมุติั 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชมุ
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70

รบัรองคะแนนเสียง วาระท่ี 8

เห็นดว้ย 271,158,310 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   99.7755

ไม่เห็นดว้ย 10,000   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0037

งดออกเสียง 600,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.2208

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
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มติ อนมุติัใหแ้ต่งตัง้ 

1. นายทรงชยั วงศพิ์รยิาภรณ ์(ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 10996) 

2. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจรญิ (ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ

3. นางสาวศิรเิพ็ญ สขุเจรญิยิง่ยง (ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3636) 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผ ูส้อบบัญชีของบริษัท 

ส าหรบัปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 ของ

บริษัทเป็นเงินจ านวน 450,000 บาท และบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมเป็นเงิน

จ านวน 3,191,000 บาท
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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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