หน้า 1 ของจํานวน 9 หน้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 22/2559
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจํานวนหุน้ ทั้งหมดและหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังนี้
หุน้ จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง
จํานวน
287,777,339
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
จํานวน
4,060
ราย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งหมดจํานวน
มาด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด

เริ่ มประชุม
82 ราย
52 ราย
30 ราย
171,057,864 หุน้
59.44

ปิ ดประชุม
98 ราย
68 ราย
30 ราย
172,973,464 หุน้
60.11

จํานวนหุน้ ที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่มีอยูท่ ้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. คุณสาธิต
2. ดร.สมชัย

ชาญเชาวน์กลุ
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการบริ หารความ

3. คุณชัยศักดิ์

อังค์สุวรรณ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุญบรรเจิดศรี
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
ภูวฒั นเศรษฐ
เคารพธรรม
เกิดหลิน
ผลิตกรรม
นันทปถวี
ปั ทวันวิเวก
ชัยธนะภิญโญ

คุณสุชาติ
คุณวิศาล
พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์
คุณสุระศักดิ์
คุณสมบุญ
คุณสามิตต์
คุณรัฐภูมิ
คุณวิภาวรรณ
คุณอนะรัช

เสี่ ยง ประธานคณะกรรมการ CG& CSR และกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี การเงิน
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการที่ประชุม

กรรมการลาประชุม 1 ท่านคือ คุณชนิสา ชุติภทั ร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หน้า 2 ของจํานวน 9 หน้า
เลขานุ การที่ ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม ส่ ง
คําถามล่วงหน้า และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ นับตั้งแต่วนั ที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15
ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการมาแต่อย่างใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุ ้นเป็ นหนึ่ ง
เสี ยง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงในบัตรลงคะแนนที่ ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้ จะใช้เวลาประมาณ 1
นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทําการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย นับ
เสี ยงที่งดออกเสี ยง และที่เหลือ คือเสี ยงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ โดยในการตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั้ง
นี้ มีผตู ้ รวจสอบนับคะแนนเสี ยงคือ นายสันทัด กองทัพธรรม จากสํานักงานกฎหมายกองทัพธรรม
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 21/2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 21/2558 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 21/2558
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯ
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงาน ดังนี้ ในรอบปี 2558 ที่
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 8,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 735 ล้านบาท คิดเป็ น 10% มาจาก
1. รายได้จากกลุ่ม OEM/ODM เพิ่มขึ้น 895 ล้านบาท เนื่องจาก เครื่ องปรับอากาศแบบ Window type และ
Split type เพิ่มขึ้น และงานฮีตปั มพ์สาํ หรับเครื่ องทํานํ้าร้อนได้รับคําสัง่ ซื้อเพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า ลดลง 160 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนของลูกค้า
ผูผ้ ลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้าลดลง
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับยานพาหนะ จํานวน 907 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท
เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนของลูกค้าผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานพาหนะลดลง
กําไรสุ ทธิ จํานวน 410 ล้านบาท คิดเป็ น 5.04% ของรายได้จากการขาย (2557: 377 ล้านบาท คิดเป็ น 5.09%)
กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็ น 9% โดยคิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.42 บาทต่อหุน้ (2557: 1.31 บาทต่อหุน้ )
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

หน้า 3 ของจํานวน 9 หน้า
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2558
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2558 ซึ่ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2558 ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ มี ข ้อ ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
171,717,563 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
6,001 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2558
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลสําหรับปี 2558
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริ ษทั ที่มีกาํ ไร บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรดังกล่าว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน (บาท)
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ ้น:
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสิ้ นปี (บาท/หุ ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2558
409,861,953
287,777,339

ปี 2557
377,363,470
287,777,339

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 63.19

0.30
0.36
189,933,044
ร้อยละ 50.33

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2558 ในงวดสิ้นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29
เมษายน 2559 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท ทั้งนี้บริ ษทั
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นเงินปั นผลที่ บริ ษทั แม่ ได้รับมาจาก บริ ษทั ลูก ซึ่ง บริ ษทั แม่ ถือหุน้ ใน บริ ษทั ลูก ไม่นอ้ ย
กว่า 25% เป็ นรายได้เงินปั นผลที่ บริ ษทั แม่ ได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เงินปั นผลที่ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ได้รับในปี นี้ จึงไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี 2/8 และ เงินปั นผลนี้ บริ ษทั ได้หกั ณ ที่จ่ายไว้แล้ว 10%

หน้า 4 ของจํานวน 9 หน้า
ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ มี ขอ้ ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ งขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
171,717,563 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
6,000 เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
1 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจําปี 2558 ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท้ ี่ออกตามวาระ
พล.ต.ต นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 16 ได้กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด
10 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในปี 2559 นี้ คือ
1. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
2. นายชัยศักดิ์
อังค์สุวรรณ
3. นายวิศาล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
4. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็ นอิสระ และความ เชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกําหนดวาระ
ต้องออกทั้ง 4 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน นี้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้ง
ในปัจจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั และคณะกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ครบวาระต้องออกทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชัว่ คราว
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
เห็นด้วยจํานวน
172,772,263 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
183,800 เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
7,301 เสี ยง
(2) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
เห็นด้วยจํานวน
172,956,063 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
7,301 เสี ยง
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(3) นายวิศาล วุฒิศกั ด์ศิลป์
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

165,679,863 เสี ยง
7,276,200 เสี ยง
7,301 เสี ยง

(4) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

172,947,463 เสี ยง
8,600 เสี ยง
7,301 เสี ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ดังนี้
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
1.ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริ ษทั
2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management
7.รถประจําตําแหน่ง
8. อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

100,000

บาท/เดือน

20,000

บาท/คน /ครั้ง

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
กรรมการ
30,000

บาท/คน/เดือน

3,360,000

10,000

660,000

บาท/คน/ครั้ง

20,000
บาท/คน /ครั้ง
20,000

10,000
บาท/คน/ครั้ง
10,000

ไม่มี
ไม่มี
25,500 บาท/เดือน
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บาท/คน /ครั้ง

รวมทั้งปี

160,000
80,000

บาท/คน/ครั้ง

306,000
4,566,000

หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่ น โบนัส บําเหน็จ หุ ้นบริ ษทั warrant ค่านํ้ามันเดิ นทาง ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันชี วิต
ประกันสุ ขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิ กสโมสร
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ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2559 จํานวน 4,566,000
บาท ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม เลขานุ การที่ ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
172,947,663 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
15,801 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิมอบอํานาจให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภา
วรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบี ยน 4795 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4323 และ/หรื อ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 และ/หรื อ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม สําหรับปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชี มีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์
ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ร่ วม โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน
3,750,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2558:3,570,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี้

1
2
3
4

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชน่ั จํากัด

5 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จํากัด
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จํากัด
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั อินฟิ นิ ต้ ี พาร์ท จํากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จํากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั่ จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทคโน ไพพ์ จํากัด

ปี 2559 (ปี ที่นาํ เสนอ)
ประจําปี
ไตรมาส
รวมทั้งสิ้ น
480,000
270,000
750,000
300,000
150,000
450,000
250,000
150,000
400,000
250,000
90,000
340,000

ปี 2558
800,000
450,000
400,000
340,000

200,000

60,000

260,000

260,000

160,000
160,000
160,000
150,000
200,000
110,000
100,000
100,000
50,000
2,670,000

60,000
60,000
60,000
30,000
60,000
30,000
30,000
30,000
1,080,000

220,000
220,000
220,000
180,000
260,000
140,000
130,000
130,000
50,000
3,750,000

220,000
220,000
220,000
180,000
130,000
100,000
100,000
100,000
50,000
3,570,000
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ย และบริ ษ ัท ร่ ว ม โดยกําหนดค่ าสอบบัญ ชี ภ ายในวงเงิ น
3,750,000 บาท สําหรับปี 2559 ตามที่กล่าวข้างต้น
คุณอรวรรณ อุนะรัตน์ สอบถามเรื่ องค่าสอบบัญชี บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จํากัด (SCAN) ปี
2559 ที่เพิ่มขึ้น 100% จากปี 2558 เพราะสาเหตุใด
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในปี 2559 SCAN จะมีรายการทางการค้าเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กล่าวเสริ มว่า เราจะย้ายโรงงานที่แหลมฉบัง ไปที่ระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษี
จากการใช้ผลขาดทุนของ SCAN จึงทําให้มีรายการทางการค้าเพิม่ ขึ้น ซึ่ งค่าสอบบัญชีน้ ีผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ผูถ้ ือหุ ้นอื่นใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติม เลขานุ การที่ ประชุมจึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
172,948,563 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
14,901 เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
คุณสุภทั ร พลพิพฒั นพงศ์
1. บริ ษทั ได้ผ่านการรับรองจาก CAC ให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตอย่างสมบูรณ์ อยากทราบว่าบริ ษทั มีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปสู่คู่คา้ หรื อไม่
2. จากรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี แบบ 56-1 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายรายได้เติบโตอัตราร้อยละ 10 จึ งขอ
ทราบว่าบริ ษทั จะสามารถทําได้หรื อไม่ เพียงใด
3. อยากทราบว่าบริ ษทั ได้รับผลกระทบ จากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการย้ายฐานการ
ผลิตของเครื่ องใช้ไฟฟ้าบางรายหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. บริ ษทั ได้มีการรณรงค์กิจกรรมการต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไปยังคู่คา้ เช่น เอกสารของบริ ษทั ที่
ส่ งไปจะมีการประทับตรา ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เข้ามาที่บริ ษทั ได้ ซึ่งหากบริ ษทั ทราบว่าคู่คา้ รายใดมีการคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จะยกเลิกการซื้อขายทันที
2. เป้ าหมายรายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 10 มีโอกาสทําได้ ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั จะมี การย้าย
โรงงานจากแหลมฉบังไปที่ระยอง โดยจะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็ นเงินจํานวนหนึ่งให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
ก็จะมีผลกระทบกับกําไร แต่การย้ายโรงงานไปที่ระยองจะทําให้มีโอกาสในทางธุรกิจมากขึ้น เพราะมีการผลิตงานต้นนํ้า
ทุกชนิ ดและงานรับจ้างประกอบ ครบทุกอย่าง ในสถานที่เดียวกัน และจะใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่ วมกัน ซึ่ งจะทําให้เกิดการ
ประหยัดมากขึ้น ดังนั้น ในภาพรวมปี 2559 น่าจะดีกว่าปี 2558
3. บริ ษทั จะผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าปั จจุบนั ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ใช้ประโยชน์จาก
การประหยัดจากขนาด(economy of scale) ผลิตและขายสิ นค้าในราคาที่ เหมาะสม ใช้ระบบ mini MD ในการเจาะและ
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รักษา order ไว้ ทั้งลูกค้ากลุ่มยานยนต์และกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้า ผมเชื่อว่าในอนาคต อัตราค่าแรงขั้นตํ่าใน CLMV ก็จะสู ง
ขึ้นมาใกล้เคียงกันหมดเหมือนที่เกิดในประเทศจีน ส่ วนการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์จะทําได้ยากมาก
เพราะห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยนั้นเป็ นเครื อข่ายที่กว้างใหญ่มาก
คุณ สาธิ ต ชาญเชาวน์ กุล รถยนต์ที่ ผลิตในประเทศไทยส่ วนใหญ่ เป็ นรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ ส่ วนรถยนต์
พลังงานไฟฟ้ านั้นจะมาทดแทนในส่ วนของรถยนต์น่งั ที่ มีราคาสู ง ซึ่ งมีจาํ นวนหนึ่ งเท่านั้น อย่างไรก็ดีในช่วงนี้ น้ าํ มัน
เชื้อเพลิงมีราคาถูก การนํารถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนจึงไม่ใช่ในเร็ วๆ นี้ และถึงแม้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาแทน แต่
รถยนต์ทุกชนิดก็ยงั ต้องใช้ระบบเครื่ องปรับอากาศ ซึ่ งใช้ชิ้นส่วนทําความเย็น ดังนั้น ธุรกิจของเราจึงไม่ได้รับผลกระทบ
ในระยะยาว
คุณวันจักร กิจธนามงคลชัย ขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจในบริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จํากัด (SCAN)
1. ปั จจุบนั บริ ษทั มีรายได้จากการขายอลูมิเนี ยมคอนเดนเซอร์ ให้แก่ SHARP เพียงรายเดียว อยากทราบว่าจะมี
โอกาสขยายฐานลูกค้าเพิ่มได้หรื อไม่
2. บริ ษทั ใช้เทคโนโลยีการผลิตอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ จาก Keihin ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศขายให้กบั
รถยนต์ HONDA บริ ษทั จะมีโอกาสในการขยายจํานวนลูกค้าได้หรื อไม่
3. ปี 2558 ขาดทุน 84 ล้านบาท ปี 2559 จะขาดทุนเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. รายได้ในธุ รกิ จอลูมิเนี ยมคอนเดนเซอร์ เดิ มเริ่ มต้นจากลูกค้า SHARP รายเดี ยว และได้ขยายไปที่ Fujitsu
และมีโอกาสที่จะขยายไปยังลูกค้าอื่นเพิ่มขึ้น เพราะบริ ษทั คาดว่าในอนาคตการใช้อลูมิเนียมคอนเดนเซอร์จะมีโอกาสเข้า
มาทดแทนการใช้คอนเดนเซอร์ที่ทาํ จากทองแดง
2. ปี 59 นี้ บริ ษทั จะมีผบู ้ ริ หารใหม่เข้ามาร่ วมงานกับ SNC ซึ่งเดิมท่านเคยเป็ นผูบ้ ริ หารซึ่งทํางานที่บริ ษทั ลูกค้า
ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศรายสําคัญ เราจะใช้ศกั ยภาพของท่านในการเพิ่มจํานวนลูกค้าและยอดขาย และ ปั จจุบนั บริ ษทั
ได้รับสิ นค้ารายการใหม่ๆ 2-3 รายการจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์แล้ว
3. ปี 2559 SCAN จะขาดทุนลดลงแน่นอน เพราะ ลูกค้ามีความมัน่ ใจในตัวสิ นค้าและการผลิตมากขึ้น ทําให้
บริ ษทั มีการผลิตและขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล ปี 2559 ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น จะดีมากเหมือนในอดีตหรื อไม่ ซึ่ งในอดีตบริ ษทั เคย
จ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สูงพอสมควร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในระยะ 2-3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้ลงทุ นในธุ รกิ จใหม่เพิ่มมากขึ้น จึ งต้องนําเงิ น
บางส่วนไปลงทุน อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้กนั เงินบางส่วนไว้เพื่อจ่ายเงินปั นผลด้วย โดยบริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร
คุณกัลยา ผกากรอง ในวาระรับทราบผลการดําเนิ นงาน ขอให้บริ ษทั รายงานผลการดําเนิ นงานในรู ปแบบที่
นําเสนอในงาน opportunity day เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ บางท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปฟัง ได้รับทราบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม ขอรับเรื่ องไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
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ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.25 น. (1 ชัว่ โมง 25 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ....................................................ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชาวน์กลุ )

ลงชื่อ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวเกศริ น เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสามิตต์ ผลิตกรรม)

