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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 23/2560
วันที, 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
เริ, มประชุมเวลา 14.:: น.
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที,เป็ นประธานที,ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที,ประชุม ได้แจ้งให้ที,ประชุมทราบจํานวนหุน้ ทั+งหมดและหุน้ ที,มีสิทธิ
ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังนี+
หุน้ จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง
จํานวน
287,777,339
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที,มีสิทธิออกเสี ยง
จํานวน
4,970
ราย
ผูถ้ ือหุน้ ที,มาประชุมทั+งหมดจํานวน
มาด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จํานวนหุน้ ทั+งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที,จาํ หน่ายได้ท+ งั หมด

เริ, มประชุม
107 ราย
53 ราย
54 ราย
153,658,617 หุน้
53.39

ปิ ดประชุม
116 ราย
61 ราย
55 ราย
155,267,579 หุน้
53.95

จํานวนหุน้ ที,ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที,มีอยูท่ + งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม
เลขานุการที,ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีดงั นี+
1. คุณสาธิต
2. ดร.สมชัย
3. คุณชัยศักดิF
4. คุณสุชาติ
5. คุณวิศาล
6. คุณชนิ สา
7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิF
8. คุณสมบุญ
9. คุณสามิตต์
คุณรัฐภูมิ
คุณวิภาวรรณ
คุณเอกสิ ทธิF
คุณอนะรัช

ชาญเชาวน์กลุ
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร
อังค์สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บุญบรรเจิดศรี
วุฒิศกั ดิFศิลป์
ชุติภทั ร์
ภูวฒั นเศรษฐ
เกิดหลิน
ผลิตกรรม
นันทปถวี
ปั ทวันวิเวก
ชูธรรมสถิตย์
ชัยธนะภิญโญ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสี, ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี, ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี การเงิน
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการที,ประชุม
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เลขานุ การที, ประชุ มได้แจ้งให้ที,ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุม ส่ ง
คําถามล่วงหน้า และเสนอชื, อบุ คคลเพื, อเข้ารั บการเลื อกตั+งเป็ นกรรมการ นับตั+งแต่วนั ที, N5 กันยายน 2559 ถึ งวันที, N5
ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่ งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื,อบุคคลเพื,อเข้ารับการ
เลือกตั+งเป็ นกรรมการมาแต่อย่างใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั+งนี+ มติของที,ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ RS” โดยมติของที,ประชุมผู ้
ถือหุน้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ,งหุน้ เป็ นหนึ,ง
เสี ยง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที,ประชุมออกเสี ยงเพิม, ขึ+นอีกเสี ยงหนึ,งเป็ นเสี ยงชี+ขาด และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดกาเครื, องหมาย ลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงในบัตรลงคะแนนที,ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี+จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที
เมื,อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที,เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทําการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสี ยงที,ไม่เห็นด้วย นับเสี ยงที,งด
ออกเสี ยง และที,เหลือ คือเสี ยงที,เห็นด้วยเพื,อประกาศให้ที,ประชุมทราบ โดยในการตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั+งนี+ มีผตู ้ รวจ
สอบนับคะแนนเสี ยงคือ นายสันทัด กองทัพธรรม จากสํานักงานกฎหมายกองทัพธรรม
วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 22/2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 22/2559 ซึ,งประชุมเมื,อ
วันที, 1 เมษายน VWW9
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอต่อ ที, ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื, อรั บทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 22/VWW9
วาระที, 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน ดังนี+
ในรอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 7,468 ล้านบาท ลดลง 672 ล้านบาท คิดเป็ น 8% มาจาก
1. รายได้จากกลุ่ม OEM จํานวน 3,118 ล้านบาท (2558: 4,048 ล้านบาท) ลดลง 929 ล้านบาท จากการผลิต
ของลูกค้าลดลง โดยในปี 2559 มียอดการผลิต OEM จํานวน 360,000 เครื, อง (2558: 476,000 เครื, อง)
2. รายได้จากกลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใช้สาํ หรับยานพาหนะ จํานวน 1,152 ล้านบาท (2558: 906 ล้านบาท)
เพิ,มขึ+น 245 ล้านบาท มาจาก
2.1 งานชิ+นส่วนท่อสําหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนต์มีรายได้เพิ,มขึ+น 67 ล้านบาท
2.2 รายได้ของบริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน, จํากัด จํานวน 176 ล้านบาท (ได้เปลี,ยน
จากบริ ษทั ร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อยในครึ, งปี หลัง)
3. รายได้จากกลุ่มชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ า จํานวน 2,998 ล้านบาท (2558: 3,034 ล้านบาท) ลดลง 36 ล้านบาท
4. รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ มีจาํ นวน 200 ล้านบาท (2558: 152 ล้านบาท) เพิ,มขึ+น 48 ล้านบาท
กําไรสุทธิ จํานวน S:V ล้านบาท (VWW]: SN: ล้านบาท) กําไรสุทธิลดลง ] ล้านบาท มาจากแต่ละธุรกิจดังนี+
1. กลุ่มชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ า มีกาํ ไรสุทธิ 325 ล้านบาท (2558: 334 ล้านบาท) ลดลง 9 ล้านบาท
2. กลุ่มชิ+ นส่ วนอุปกรณ์ ที,ใช้สําหรับยานพาหนะ มีกาํ ไรสุ ทธิ 123 ล้านบาท (2558: 83 ล้านบาท) เพิ,มขึ+ น 40
ล้านบาท
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3. กลุ่ม OEM มีกาํ ไรสุ ทธิ 58 ล้านบาท (VWW]: 98 ล้านบาท) ลดลง 38 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยการเลิก
จ้างสําหรับพนักงานจํานวน 24 ล้านบาท
4. การดําเนินงานอื,นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจํานวน 105 ล้านบาท
โครงการต่างๆที,ระยอง
บริ ษทั มีความตั+งใจที,จะทําให้โรงงานที,ระยองเป็ นศูนย์การผลิตที,ครบวงจรสําหรับธุรกิจเครื, องใช้ไฟฟ้ า เมื,อลูกค้า
มาเยีย, มชมจะเกิดความมัน, ใจมากยิง, ขึ+น และการมาอยูร่ วมกันจะสามารถลดต้นทุนได้ ขณะนี+ โรงงานประกอบและโรงฉี ด
พลาสติกได้ดาํ เนิ นการผลิตอย่างเต็มที, ช่วงแรกที,ยา้ ยสายการผลิตมาอาจมีความขลุกขลักบ้าง แต่ยงั รักษาการส่งมอบให้กบั
ลูกค้าได้
โครงการ solar rooftop มี ก ําลังไฟฟ้ า 3.4 เมกะวัต ต์ อยู่ร ะหว่างรอเชื, อ มไฟโครงการเข้ากับ โรงงานในช่ ว ง
สงกรานต์ และจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ในเดือนพฤษภาคม
โครงการนํ+าประปา สามารถนํานํ+าประปามาใช้ในโรงงานฉี ดพลาสติกและโรงพ่นสี ได้เต็มที, แล้ว สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกัน
ผลการดําเนินงานด้านอื,นๆ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน, เมื,อวันที, Ng ตุลาคม VWW] มีการจัดตั+งคณะทํางานจัดประชุมร่ วมกับทุกแผนก
และติดตามงานเป็ นประจําทุกเดือน
2. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)ได้รับการคัดเลือกเป็ น 1 ใน 55 บริ ษทั จดทะเบียนให้อยูใ่ น
รายชื,อหุน้ ยัง, ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ,ง ซัพพลาย จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลผูผ้ ลิตชิ+นส่วนยานยนต์ไทยดีเด่น
ประจําปี 2559 จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
คุณปั ณโณ สุทธิวริ ิ ยะ
1.จากรายงานประจําปี มีแผนจะเพิ,มยอดขายปี ละ 10% ใน 3 ปี ข้างหน้ามีแนวทางอย่างไร
2. ธุรกิจที,มีผลขาดทุนมีแผนจัดการอย่างไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
โรงงานที, จงั หวัดระยอง จะเป็ น one stop shopping ซึ, งเป็ นแนวความคิ ดเดิ มตั+งแต่ซ+ื อโรงงานแหลมฉบัง โดย
โรงงานแหลมฉบังอยูใ่ นเขตส่งออก EPZ ได้เปรี ยบเรื, องภาษีสรรพสามิต ซึ,งจะคิดภาษีจากราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ, งปั จจุบนั
ลูกค้ารายใหญ่มีการส่ งออกค่อนข้างมาก แต่จะมีช่วง low season ระยะเวลา 7-8 เดือน จะไม่มีงานทํา บริ ษทั ฯ จะย้ายงาน
อื,น เข้าไปทําที,แหลมฉบัง ก็จะมีปัญหาทางด้านการเดินพิธีการผ่านศุลกากร บริ ษทั ฯ จึงขอลูกค้าย้ายออกมาจากแหลมฉบัง
ไปที, ระยองเพื,อบริ หารเรื, อง low season โดยเริ, มแรกลูกค้าไม่เห็นด้วยเพราะจะมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ งเพิ,มขึ+น บริ ษทั ฯ
เจรจากับลูกค้าเป็ นระยะเวลา 3 ปี ลูกค้าจึงยอมให้ยา้ ยโรงงานมาที,จงั หวัดระยอง
การย้ายมาที,จงั หวัดระยอง ได้มีการซื+ อที, ดินเพิ,ม จากเดิมมีเพียง 25 ไร่ ปั จจุบนั เพิ,มเป็ น 250 ไร่ โดยพื+นที,จาํ นวน
50 ไร่ สําหรับทําโครงการบ่อนํ+าประปา โดยมีกาํ ลังการผลิต 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื, องจากที,ระยองมีปัญหาขาด
แคลนนํ+า ต้องซื+อนํ+ามาใช้
โรงงานที,ระยองจะกลายเป็ น one stop shopping รายได้จะเพิ,มขึ+นจากงาน OEM แต่กาํ ไรที,ได้จะได้จากงานต้นนํ+า
โดยบริ ษทั เน้นทํา OEM และให้ลูกค้าซื+ อชิ+นส่วนจากบริ ษทั ก็จะสามารถทําให้บริ ษทั เพิ,มยอดขายได้ ทางด้านต้นทุน ก็จะ
ทําให้ค่าขนส่งชิ+นส่วนที,เคยส่งจากสมุทรปราการ หรื อระยองไปประกอบที,แหลมฉบังตํ,าลง สิ นค้าคงคลังจะหายไป กาที,มา
อยู่ร วมกัน จะทําให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ข+ ึ น โดยจะมี ก ารปรั บ โครงสร้ างขององค์ก ร รวมถึ งการวางระบบ IT เพื, อ เพิ, ม
ประสิ ทธิภาพ และเพื,อไม่ให้เกิดการว่างงานแอบแฝง และจะพยายามใช้เครื, องจักรให้ได้ตลอด 24 ชัว, โมง
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คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล
1. โรงงานที,แหลมฉบังมีแผนจะทําอย่างไรต่อไป
2. การจัดตั+งบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. โรงงานที,แหลมฉบังจํานวน 48 ไร่ 1) ปล่อยให้เช่า ซึ,งจะหาลูกค้าที,สามารถเช่าได้อย่างต่อเนื,อง 3 ปี ขึ+นไป 2)
เก็บไว้ทาํ logistic เพราะอยูใ่ กล้ท่าเรื อแหลมฉบัง
2. โรงไฟฟ้ าขยะ เดิมทําในนามบริ ษทั ที, ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถือหุ ้น ซึ, งหลังจากคุยกับผูน้ าํ ท้องถิ,นใน
จังหวัดยะลา ดูแล้วคาดว่าจะมีความเป็ นไปได้ จึงนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และเชิญผูม้ ีประสบการณ์เข้ามาร่ วมหุน้ ด้วย
1) บริ ษ ัท ยูเอซี ยูทิ ลิ ตี ส์ จํา กัด มี ป ระสบการณ์ ด้า นไบโอแก๊ ส 2) บริ ษ ัท ฟอร์ ท คอร์ ป อเรชั,น จํา กัด (มหาชน) มี
ประสบการณ์ดา้ นอิเล็คทรอนิ คส์ ส่ วนการไปลงทุนที,จงั หวัดยะลาเพราะอยูใ่ นโซนที,รัฐบาลให้ส่วนเพิ,มราคารับซื+ อไฟฟ้ า
และอยู่ในเขตประกาศ ม.44 ซึ, งให้ป ระโยชน์กับ โครงการที, บริ ษทั ไปนําเสนอ ขณะนี+ อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ อัตราส่วนสภาพคล่อง และหนี+สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะเกิดไขมันส่วนเกินหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อัตราส่ วนทางการเงินทั+ง 5 มุมมอง บริ ษทั บริ หารและควบคุมทุกด้านอยูแ่ ล้ว ส่ วน
วงจรเงินสดที,ติดลบจะพยายามติดลบให้มากขึ+น
คุณสัญญลักษณ์ ศรี มงั คละ ผลขาดทุนที, SCAN มีแผนอย่างไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล SCAN มีทรัพย์สินที, เราลงทุนไป หากขายได้ก็สามารถหยุดค่าเสื, อมได้ แต่หากขาย
ไม่ได้ก็ตอ้ งใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ขณะนี+ ได้เจรจากับลูกค้าเพื,อย้ายสายการผลิต Hose มาที,บริ ษทั เอส เอ็น ซี
คูลลิ,ง ซัพพลาย จํากัด เพื,อลดต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยในภาพรวม SCAN จะขาดทุนน้อยกว่าปี ที,แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื,อรับทราบผลการดําเนินงาน
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
วาระที, 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2559
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ, งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบการเงิน ณ
วันสิ+นสุดของรอบปี บัญชีที,ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2559 ซึ,ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ที,ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2559 ซึ, ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
คุณสถาพร ผังนิ รันดร์ ไม่เห็ นด้วยกับภาษาที,ใช้ในรายงานผูส้ อบบัญชี หน้าที, 5 ย่อหน้าที, 3 “ข้าพเจ้าได้สื,อสาร
กับผูม้ ีหน้าที,ในการกํากับดูแลเกี,ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ได้วางแผนไว้ประเด็นที,มีนยั สําคัญที,
พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อ บกพร่ อ งที, มี นัยสําคัญ ในระบบการควบคุ ม ภายในซึ, งข้าพเจ้าได้พ บในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า” ซึ,งหากไม่พบข้อบกพร่ องที,มีนยั สําคัญ ผูส้ อบบัญชีก็ไม่ควรเขียนในลักษณะนี+
คุณวิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต มาตรฐานการสอบบัญชีปีนี+ มีการเปลี,ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ให้ ขอ้ มู ล เพิ, ม เติ ม ค่อ นข้างมาก สําหรั บ เรื, อ งที, เขี ย นอยู่ในย่อ หน้านี+ ทางผูส้ อบบัญ ชี ได้ท ําหน้าที, ในการสื, อ สารให้ ท าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริ หารว่าจะมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างไร และเรื, องสําคัญจากการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายใน โดยในระหว่างปี ที,ผา่ นมามีการนําเสนอเกี,ยวระบบการควบคุมภายในที,มีขอ้ สังเกต
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และข้อเสนอแนะ หลังจากนําเสนอแล้วทางบริ ษทั ได้มีการแก้ไขอย่างเพียงพอ ซึ,งโดยสรุ ปแล้วข้อบกพร่ องที,พบไม่ได้ทาํ
ให้งบการเงินไม่ถูกต้องตามที,ควร
คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี งบการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นงบที,ผสู ้ อบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่เงื,อนไข เป็ นหน้าที,ของ
ผูส้ อบบัญ ชี ที, จ ะต้อ งชี+ ป ระเด็ น ที, มี นั ย สํา คัญ (key audit matter) ซึ, งก่ อ นที, ง บการเงิ น จะประกาศ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีได้มีการประชุมร่ วมกันเพื,อให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนจะไม่ตีความงบการเงินผิดไป
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สิ นค้าสําเร็ จรู ปคงเหลือมากเพราะเหตุใด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล สิ นค้าคงเหลือที,เพิ,มมากขึ+น มาจากการเตรี ยมผลิตสิ นค้าไว้ล่วงหน้า 2 เดื อน สําหรับ
รองรับการย้ายสายการผลิตจากแหลมฉบัง เพื,อสร้างความมัน, ใจให้กบั ลูกค้าว่าจะมีสินค้าเพียงพอไม่กระทบต่อการผลิต
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
155,005,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
262,000 เสี ยง
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2559
วาระที, 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลสําหรับปี 2559
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริ ษทั ที,มีกาํ ไร บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื,อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ,งกําหนดให้ที,ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรดังกล่าว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลที,ผา่ นมาดังนี+
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน (บาท)
จํานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น:
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสิ+ นปี (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั+งสิ+ น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2559
401,654,953
287,777,339

ปี 2558
409,861,953
287,777,339

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 64.48

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 63.19

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2559 ในงวดสิ+ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที, 28
เมษายน VW60 ซึ, งเมื,อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท ทั+งนี+ บริ ษทั
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว N:% ของทุนจดทะเบียน
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เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นเงินปั นผลที, บริ ษทั แม่ ได้รับมาจาก บริ ษทั ลูก ซึ, ง บริ ษทั แม่ ถือหุ ้น ใน บริ ษทั ลูก ไม่นอ้ ย
กว่า 25% เป็ นรายได้เงินปั นผลที, บริ ษทั แม่ ได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั+น เงินปั นผลที,ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ได้รับในปี นี+ จึงไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี 2/8 และ เงินปั นผลนี+ บริ ษทั ได้หกั ณ ที,จ่ายไว้แล้ว 10%
คุณกิตติภณ สุนทร ภาณิ ชย์ สอบถามอัตราเงินปั นผลที,ไม่ได้สิทธิเครดิตภาษี บริ ษทั ได้สิทธิยกเว้นภาษีอีกกี,ปี
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั ลูกส่ วนใหญ่เป็ น BOI SME ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ, งได้ใช้
สิ ทธิประโยชน์มาแล้วเฉลี,ย 6 ปี ดังนั+นบริ ษทั จะได้สิทธิยกเว้นภาษีอีก 2 ปี
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
155,267,579 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจําปี 2559 ได้ตามที,เสนอมา
วาระที, 5 พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนผูท้ ี,ออกตามวาระ
นายชัยศักดิF อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั+งกรรมการบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมการที, ตอ้ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ,งในสาม (N/R) ของจํานวนกรรมการที,มีอยูท่ + งั หมด
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที, 16 ได้กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั+งให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั+งหมด ซึ,งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการรวมทั+งหมด 9
ท่าน ดังนั+นที,ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 3 ท่าน ซึ,งรายนามกรรมการทั+งหมด 3 ท่าน ที,จะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในปี 2560 นี+ คือ
1. นางชนิสา
ชุติภทั ร์
2. พล.ต.ต. นพ. นพศักดิF ภูวฒั นเศรษฐ
3. นายสมบุญ
เกิดหลิน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั+งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็ นอิสระ และความ เชี,ยวชาญของกรรมการที,ครบกําหนดวาระต้อง
ออกทั+ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั+ง 3 ท่าน นี+สามารถปฏิบตั ิหน้าที,ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั+งใน
ปั จจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั และคณะกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที,ประชุมพิจารณาเลือกตั+งกรรมการที,
ครบวาระต้องออกทั+ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ,ง
เลขานุการที,ประชุมเชิญกรรมการทั+ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชัว, คราว
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย
ที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั+งกรรมการที,ออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื,อกลับเข้ามาเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ,ง ดังนี+

หน้า 7 ของจํานวน 10 หน้า
(1) นางชนิสา ชุติภทั ร์
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน
(2) พล.ต.ต. นพ. นพศักดิF ภูวฒั นเศรษฐ
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน
(3) นายสมบุญ เกิดหลิน
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

155,193,579 เสี ยง
74,000 เสี ยง
- เสี ยง
155,193,579 เสี ยง
74,000 เสี ยง
- เสี ยง
155,190,579 เสี ยง
74,000 เสี ยง
3,000 เสี ยง

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเลือกตั+งกรรมการทั+ง 3 ท่านเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที, 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณชัยศักดิF อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ, งกําหนดให้ที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ดังนี+
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
N.ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริ ษทั
2.ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 (ปี ทีเสนอ)
กรรมการ

100,000

30,000

บาท/เดือน

บาท/คน/เดือน

20,000

10,000

บาท/คน /ครั+ง

บาท/คน/ครั+ง

20,000
บาท/คน /ครั+ง
20,000

10,000
บาท/คน/ครั+ง
10,000

รวมทังปี
3,000,000
600,000
160,000

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนด
80,000
บาท/คน /ครั+ง
บาท/คน/ครั+ง
ค่าตอบแทน
W. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ ESG
ไม่มี
ไม่มี
g. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management
ไม่มี
ไม่มี
7.รถประจําตําแหน่ง
40,000 บาท/เดือน
ไม่มี
480,000
8. อื,นๆ
ไม่มี
ไม่มี
รวมทังสิ น
4,320,000
หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที,เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื,น ๆ ไม่มี- เช่ น โบนัส บําเหน็ จ หุ้นบริ ษทั warrant ค่านํ+ามันเดิ นทาง ประกันอุบตั ิ เหตุ ประกันชี วิต
ประกันสุ ขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิ กสโมสร

หน้า 8 ของจํานวน 10 หน้า
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000
บาท ซึ,งเป็ นค่าตอบแทนที,อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื,นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
คุณชัยศักดิF อังค์สุวรรณ แจ้งต่อที, ประชุ มว่า นายสาธิ ต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริ ษทั แสดงความ
จํานงปรับลดค่าตอบแทนประจําลง จากเดือนละ 100,000 บาท เหลือเดือนละ 60,000 บาท
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามรถประจําตําแหน่งที,เพิ,มขึ+น
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เปลี,ยนรถประจําตําแหน่งของประธานกรรมการบริ ษทั แทนคันเดิมที,ใช้มาแล้ว 7 ปี
ผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ,มเติ ม เลขานุ การที, ประชุ มจึ งเสนอขอให้ที,ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนนโดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
155,124,279 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
140,500 เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
2,800 เสี ยง
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิมอบอํานาจให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ตามที,เสนอมา
วาระที, 7 พิจารณาแต่งตั+งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ซึ,งกําหนดให้ที,ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี แต่งตั+งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที, ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั+งนายเอกสิ ทธิF ชู
ธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรื อนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4628 และ/หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน RƒWƒ จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญ ชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อยสําหรั บ ปี 2560 โดยผูส้ อบบัญ ชี มี ค วามเป็ นอิ ส ระ และไม่ มี
ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน
4,250,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2559: 3,800,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี+
ปี 2560 (ปี ที,นาํ เสนอ)
ประจําปี
ไตรมาส รวมทั+งสิ+น
1
2
3
4
5
6
7
8

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ,ง ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั, จํากัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน, จํากัด
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จํากัด
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จํากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต+ ี พาร์ท จํากัด

590,000
390,000
330,000
290,000
250,000
190,000
230,000
230,000

160,000
80,000
80,000
50,000
40,000
30,000
40,000
40,000

750,000
470,000
410,000
340,000
290,000
220,000
270,000
270,000

ปี 2559
750,000
450,000
400,000
340,000
260,000
220,000
220,000
220,000

หน้า 9 ของจํานวน 10 หน้า

9
10
11
12
13
14
15
16

บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ + ี แอนโทโลจี จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน, จํากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั, จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน, แนล เทคโน ไพพ์ จํากัด
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด

ปี 2560 (ปี ที,นาํ เสนอ)
ประจําปี
ไตรมาส รวมทั+งสิ+น
200,000
20,000
220,000
260,000
40,000
300,000
210,000
20,000
230,000
145,000
15,000
160,000
145,000
15,000
160,000
50,000
50,000
60,000
60,000
50,000
50,000
3,620,000
630,000 4,250,000

ปี 2559
180,000
260,000
140,000
130,000
130,000
50,000
50,000
3,800,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อแต่งตั+งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย โดยกําหนดค่าสอบบัญ ชี ภ ายในวงเงิ น 4,250,000 บาท
สําหรับปี 2560 ตามที,กล่าวข้างต้น
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามค่าสอบบัญชีที,เพิ,มขึ+นเพราะเหตุผลใด
คุณวิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชี ชี+แจงว่า ค่าสอบบัญชีที,เพิ,มขึ+นมาจาก
1. จํานวนบริ ษทั ที,เพิ,มขึ+น 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด
2. หลายบริ ษทั จัดตั+งขึ+นใหม่ในปี 2559 การดําเนินงานเพิ,งเริ, มต้นไม่เต็มปี ดังนั+นในปี 2560 จึงปรับเพิ,มค่า
สอบบัญชีข+ ึนมา โดยภาพรวมมีการปรับขึ+นอ้างอิงจากการทํางานตามชัว, โมงจริ ง จาก 2-3 ปี ที, ผ่านมาพบว่าจํานวนชัว, โมง
การทํางานที,ผูส้ อบบัญชีได้ประมาณไว้ต,าํ กว่าชัว, โมงการทํางานที,เกิดขึ+นจริ ง แต่ค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับเพิ,มแต่อย่าง
ใด จึงขอปรับเพิ,มขึ+นสําหรับปี นี+ เพื,อสะท้อนการทํางานจริ งของผูส้ อบบัญชี ซึ, งเชื,อว่าผูถ้ ือหุ ้นคงอยากจะเห็ นผูส้ อบบัญชี
ทํางานอย่างเต็มที,เพื,อสะท้อนงบการเงินได้แสดงความเห็นอย่างถูกต้อง
ไม่ผูถ้ ือหุ ้นอื,นใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเพิ,มเติ ม เลขานุ การที, ประชุมจึ งขอให้ที,ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนน โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
NWW,:::,:ƒ… เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
N…N,W:: เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
76,000 เสี ยง
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก อนุมตั ิให้แต่งตั+งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท
วาระที, ] เรื, องอื,น ๆ
คุณกิตติชยั เอกไพบูลย์กลุ
1. จากหนังสื อพิมพ์ลงข่าวว่าบริ ษทั มีงานล้นจริ งหรื อไม่
2. บริ ษทั มีแผนที,จะขยายไปยัง กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรื อไม่
3. ธุรกิจของ SNC

หน้า 10 ของจํานวน 10 หน้า
4. โอกาสการขึ+นของหุน้ SNC
5. ขออาหารคาวสําหรับการจัดประชุมครั+งหน้า
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. งานไม่ลน้ แต่เป็ นช่วง High season แต่การส่งมอบยัง 100%
2. หากลูกค้าไม่ยา้ ยไป กลุ่มประเทศ CLMV บริ ษทั ก็ไม่ไป โดยค่าแรงกลุ่มประเทศ CLMV ถูกจริ ง แต่ตอ้ ง
เป็ นงานที,ไม่ใช้ทกั ษะ แต่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต้องใช้ทกั ษะ เพราะฉะนั+นบริ ษทั ฯไปจะไม่ได้ประโยชน์มากนัก
3. ธุรกิจมี 3 ส่วน คือ 1) ชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน 2) ชิ+นส่วนรถยนต์ 3) ประกอบแอร์สาํ เร็ จรู ปทั+งชุด
4. ราคาหุน้ ของ SNC อยากให้สะท้อนมาจากผลประกอบการจริ งๆของบริ ษทั
5. จะพิจารณาจัดเตรี ยมอาหารคาวสําหรับรอบหน้า
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม เวลา 15.52 น. (1 ชัว, โมง 52 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื,อ....................................................ประธานที,ประชุม
(นายสาธิต ชาญชาวน์กลุ )

ลงชื,อ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวเกศริ น เดชพันธุ์)

ลงชื,อ.....................................................................กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสามิตต์ ผลิตกรรม)

