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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 24/2561
วันที, 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
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,มาประชุมทั+งหมดจํานวน
มาด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จํานวนหุน้ ทั+งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที,จาํ หน่ายได้ท+ งั หมด

เริ, มประชุม
78 ราย
70 ราย
8 ราย
121,806,755 หุน้
42.33

ปิ ดประชุม
92 ราย
81 ราย
11 ราย
135,893,955 หุน้
47.22

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
ชาญเชาวน์กลุ
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
2. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร
3. คุณชัยศักดิF
อังค์สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. คุณสุชาติ
5. คุณวิศาล
6. คุณชนิ สา
7. พล.ต.ต.นพ.นพศักดิF
8. คุณสมบุญ
9. คุณสามิตต์
คุณรัฐภูมิ
คุณวิไลวรรณ
คุณเอกสิ ทธิF
คุณอนะรัช

บุญบรรเจิดศรี
วุฒิศกั ดิFศิลป์
ชุติภทั ร์
ภูวฒั นเศรษฐ
เกิดหลิน
ผลิตกรรม
นันทปถวี
ผลประเสริ ฐ
ชูธรรมสถิตย์
ชัยธนะภิญโญ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี, ยง กรรมการ ESG และกรรมการ
ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริ หารความเสี, ยง และกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี การเงิน
ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการที,ประชุม

กรรมการที,เข้าร่ วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็ น 100% ของกรรมการทั+งหมด
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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, O5 กันยายน 2560 ถึ งวันที, O5
ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่ งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื,อบุคคลเพื,อเข้ารับการ
เลือกตั+งเป็ นกรรมการมาแต่อย่างใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั+งนี+ มติของที,ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ ST” 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 บัตรเสี ย และที,เหลือ คือเสี ยงที,เห็นด้วยเพื,อประกาศให้ที,ประชุมทราบ กรณี ดงั ต่อไปนี+บริ ษทั จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
ทําเครื, องหมายลงคะแนนในบัตรไม่ชดั เจน หรื อมากกว่า O ข้อ หรื อไม่ทาํ เครื, องหมายลงในช่องใดๆ หรื อมีการแก้ไข
เครื, องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื,อกํากับการแก้ไข หรื อไม่ลงลายมือชื,อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจ
นับคะแนนเสี ยงในครั+งนี+ มีผตู ้ รวจสอบนับคะแนนเสี ยงคือ นายสันทัด กองทัพธรรม จากสํานักงานกฎหมายกองทัพธรรม
วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 23/2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 23/2560 ซึ,งประชุมเมื,อ
วันที, 30 มีนาคม XY60
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอต่อ ที, ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื, อรั บทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 23/XY60
วาระที, 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน ดังนี+
ในรอบปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 7,527 ล้านบาท เพิ,มขึ+น 59 ล้านบาท คิดเป็ น 1% มาจาก
1. รายได้จากกลุ่ม OEM จํานวน 2,947 ล้านบาท (2559: 3,118 ล้านบาท) ลดลง 171 ล้านบาท จากการผลิต
ของลูกค้าลดลง โดยในปี 2560 มียอดการผลิต OEM จํานวน 335,000 เครื, อง (2559: 363,000 เครื, อง)
2. รายได้จากกลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใช้สาํ หรับยานพาหนะ จํานวน 1,407 ล้านบาท (2559: 1,152 ล้านบาท)
เพิ,มขึ+น 255 ล้านบาท มาจาก
2.1 รายได้ของบริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน, จํากัด เพิ,มขึ+น 162 ล้านบาท
2.2 งานชิ+นส่วนท่อสําหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนต์มีรายได้เพิ,มขึ+น 91 ล้านบาท
2.3 งานชิ+นส่วนพลาสติกมีรายได้เพิ,มขึ+น 25 ล้านบาท
3. รายได้จากกลุ่มชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ า มีจาํ นวน 3,124 ล้านบาท (2559: 2,998 ล้านบาท) เพิ,มขึ+น 126 ล้าน
บาท ปั จจัยที,มีผลคือราคาทองแดงในตลาดโลกปรับสูงขึ+น
4. รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ มีจาํ นวน 49 ล้านบาท (2559: 200 ล้านบาท) ลดลง 151 ล้านบาท จากการขาย
หุน้ สามัญทั+งหมดของบริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลล์ จํากัด
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กําไรสุทธิ จํานวน T:1 ล้านบาท (XYY9: T:2 ล้านบาท) กําไรสุทธิลดลง 1 ล้านบาท มาจากแต่ละธุรกิจดังนี+
1. กลุ่มชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ า มีกาํ ไรสุทธิ 331 ล้านบาท (2559: 325 ล้านบาท) เพิ,มขึ+น 6 ล้านบาท
2. กลุ่ม OEM มีกาํ ไรสุทธิ 46 ล้านบาท (XYY9: 59 ล้านบาท) ลดลง 13 ล้านบาท
3. กลุ่มชิ+นส่ วนอุปกรณ์ที,ใช้สําหรับยานพาหนะ มีกาํ ไรสุ ทธิ 155 ล้านบาท (2559: 123 ล้านบาท) เพิ,มขึ+น 32
ล้านบาท
4. การดําเนินงานอื,นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจํานวน 131 ล้านบาท
กิจกรรมสําคัญในช่วงปี ที,ผา่ น
- ปลายปี 2559 มีการย้ายโรงงานที,แหลมฉบังมาที,ระยอง เพื,อจะให้เกิดการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกันที,
ระยองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ต้นปี 2560 SFHI รวมกิจการกับ IMP ส่วน MSPC อยูร่ ะหว่างการพิจารณารวมกิจการกับบริ ษทั ลูกแห่งหนึ, ง
เพื,อลดค่าใช้จ่าย ส่วน SSMA มีแนวทางเพิ,มลูกค้าที,มี profit margin ที,สูงขึ+น
- กลางปี 2560 ขายบริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลล์ จํากัด และมีการปรับโครงสร้างขององค์กร
- ไตรมาสที, 4 มีการลงทุนในระบบ ERP เพื,อทําให้มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการดีข+ ึน
- ไตรมาสที, 4 มีการใช้ระบบ solar rooftop ส่วนระบบนํ+าประปาได้มีการใช้มาตั+งแต่ตน้ ปี 2560
ผลการดําเนินงานด้านอื,นๆ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน,
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน, เมื,อวันที, Oq ตุลาคม XYYr มีโดยต้องจัดทําแบบประเมินตนเองเพื,อต่ออายุใบ
ประกาศนียบัตร ทุกๆ S ปี โดยต้องดําเนินการต่ออายุก่อนวันที, Oq ตุลาคม XYqO
กิจกรรมในปี 2560 ที,ผา่ นมา บริ ษทั มีการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน, ในระดับผูจ้ ดั การ
และหัวหน้างานมีการทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที,กาํ หนด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ Anti-Corruption day และวันที, 6
กันยายน 2560 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน, 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชัน, เก่า”
สําหรับปี 2561 บริ ษทั มีแผนจัดทําแบบประเมินตนเองเกี, ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน, เพื,อต่ออายุใบ
ประกาศนียบัตร และเชิญชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์และยืน, ขอคํารับรอง
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)ได้รับการคัดเลือกให้อยูใ่ นรายชื,อหุน้ ยัง, ยืน หรื อ Thailand
Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัล Top Innovative Organization 2017 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ
4. บริ ษทั จดทะเบียนที,มีการกํากับดูแลกิจการอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”
5. รางวัล ESG 100
6. รางวัล Vendor Performance Awards X:Oq จาก บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จํากัด (มหาชน)
7. รางวัล Most Effect Quality Improvement Company 2016 จากบริ ษ ัท มิ ต ซู บิ ชิ อิ เล็กทริ ก จํากัด (ประเทศ
ไทย)
8. รางวัล Professional Supplier Excellence Supplier Awards 2017 จาก Electrolux
9. รางวัล Quality and Delivery Supplier Award 2017 จาก บริ ษทั โตชิบา แคร์เรี ยร์ (ประเทศไทย) จํากัด
10. รางวัล Best Improvement 2017 จาก บริ ษทั ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื,อรับทราบผลการดําเนินงาน
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คุณสถาพร ผังนิ รันดร์ อัตราส่ วนทางการเงิ นด้านผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นที,
ลดลง
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริ ษทั ควบคุมอัตราส่วนทางการเงินทุกตัว ปั จจุบนั สิ, งที,บริ ษทั ทําคือ การลดค่าใช้จ่าย
และการลงทุนในแต่ละครั+งจะต้องคิดให้รอบคอบ รวมทั+งการปรับโครงสร้างองค์กรเพื,อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
วาระที, 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560
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
2560 ซึ,ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ที,ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 ซึ, ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
คุณจุรีรัตน์ ชื,นสุ วรรณ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามกําไรเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที,เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
และส่วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั ย่อยบางแห่ ง SNC ถือหุ ้น 75% อี ก 25% เป็ นส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย โดยการ
แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะแสดงให้เห็ นว่าเป็ นกําไรในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ และผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเท่าไร ซึ, ง
เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี และกําไรที,นาํ มาจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ คือ กําไรในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่เท่านั+น
คุณชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์
1. การลงทุนในบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด มีกงั วลเรื, องความปลอดภัยหรื อไม่ เป็ นการลงทุนในประเภทใด
2. การลงทุนในประเทศพม่าเป็ นอย่างไร
3. งบกระแสเงินสด มีการรับและการจ่ายเงินกูย้ มื ระหว่างกันจํานวนมากเกิดจากสาเหตุใด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. การลงทุนในบริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด เป็ นการลงทุนในโรงไฟฟ้ าขยะ กําจัดขยะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ยะลาถือเป็ นจังหวัดน่าลงทุน เพราะรัฐบาลคอยดูแล และมีสิทธิประโยชน์ในหลายเรื, อง โดยโครงการ
น่าจะอนุมตั ิได้ภายในปี นี+
2. โครงการลงทุนที,พม่ามีการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ขณะนี+ยงั ไม่มีการดําเนินงาน
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี อธิ บายว่า การกูย้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั เป็ นวิธีการบริ หารเงินภายในกลุ่มบริ ษทั เช่น บางวัน
บริ ษทั ลูกที, 1 มีเงินเหลือ ในขณะที,อีกบริ ษทั เงินขาด บริ ษทั ที,มีเงินจะส่งเงินไปที,บริ ษทั แม่ และบริ ษทั แม่ส่งเงินไปให้บริ ษทั
ที, เงิ นขาด การหมุนเงิ นจะเป็ นลักษณะนี+ เพราะจังหวะการเก็บเงิ นจากลูกค้าไม่พร้อมกัน ทําให้มีกระแสเงิ นสดเข้าไปที,
บริ ษทั แม่ และออกไปบริ ษทั ลูกเป็ นจํานวนมาก
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
135,752,955 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9119
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสี ยงจํานวน
65,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0478
บัตรเสี ย
54,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0403
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560
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วาระที, 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลสําหรับปี 2560
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 2560
401,314,147
287,777,339

ปี 2559
401,654,953
287,777,339

0.40
0.50
258,999,605
ร้อยละ 64.54

0.50
0.40
258,999,605
ร้อยละ 64.48

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560 ในงวดสิ+ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที, 30
เมษายน XY61 ซึ, งเมื,อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท ทั+งนี+ บริ ษทั
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว O:% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ ้นละ :.T: บาท ประกอบด้วย X ส่ วน คือ (O) จ่ายจากกําไรสุ ทธิ ของกิ จการที, ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) อัตราหุ ้นละ :.XS บาท และ (X) จ่ายจากเงินปั นผลหรื อเงินส่ วนแบ่งกําไรที,ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพื,อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราหุน้ ละ :.O† บาท ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการ
คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุน้ ละ :.O† บาท จะถูกหักภาษี ณ ที,จ่าย O:%
เงิ นปั นผลงวดสิ+ นปี อัตราหุ ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกําไรที, เสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษี 2/8 ได้ เงินปั นผลงวดสิ+นปี จะถูกหักภาษี ณ ที,จ่าย 10%
คุณชัยรัตน์ ผลาดิ กานนท์ จากงบการเงินประจําปี 2560 งบเฉพาะกิจการมีเงินสดจํานวน 46 ล้านบาท แต่มีการ
จ่ายเงินปั นผล 242 ล้านบาท นําเงินจากส่วนใดมาจ่าย
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ในการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายจากกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ท+ งั นี+ ในการจ่าย
จริ งต้องพิจารณากระแสเงินสด ซึ,งบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิรวมทั+งปี จํานวน 400 ล้านบาท บวกค่าเสื, อมราคา 300 ล้านบาท ซึ,งเป็ น
ค่าใช้จ่ายที,ไม่เป็ นตัวเงิน ดังนั+นเสมือนทั+งปี ทําเงินได้จาํ นวน 700 ล้านบาท แบ่งไปใช้จ่ายดังนี+ 1) ลงทุนในทรัพย์สิน 300
ล้านบาท 2) จ่ายเงินปั นผล และชําระคืนเงินกู้ ซึ,งบริ ษทั ลูกจะจ่ายเงินปั นผลส่งเงินเข้ามาที,งบการเงินของบริ ษทั แม่
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
135,893,855 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วยจํานวน
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจําปี 2560 ได้ตามที,เสนอมา
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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 (O/S) 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 2561 นี+ คือ
1. นายสาธิต
ชาญเชาวน์กลุ
2. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
3. นายสามิตต์
ผลิตกรรม
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+
(1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ
เห็นด้วยจํานวน
OSY,rS†,qYY เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9586
ไม่เห็นด้วยจํานวน
700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
งดออกเสี ยงจํานวน
55,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0409
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
(2) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
เห็นด้วยจํานวน
OSY,rTq,OYY เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9648
ไม่เห็นด้วยจํานวน
700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสี ย
47,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0347
(3) นายสามิตต์ ผลิตกรรม
เห็นด้วยจํานวน
OSY,rTq,OYY เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9648
ไม่เห็นด้วยจํานวน
700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสี ย
47,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0347
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเลือกตั+งกรรมการทั+ง 3 ท่านเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
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วาระที, 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณชัยศักดิF อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ + ีแจงต่อที,ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ,งกําหนดให้ที,ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ดังนี+
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
O.ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริ ษทั
2.ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 (ปี ทีเสนอ)
กรรมการ

60,000

30,000

บาท/เดือน

บาท/คน/เดือน

20,000

10,000

บาท/คน /ครั+ง

บาท/คน/ครั+ง

20,000

10,000

บาท/คน /ครั+ง

บาท/คน/ครั+ง

รวมทังปี
2,520,000
600,000
160,000

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนด
20,000
10,000
80,000
บาท/คน /ครั+ง
บาท/คน/ครั+ง
ค่าตอบแทน
Y. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ ESG
ไม่มี
ไม่มี
q. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management
ไม่มี
ไม่มี
7.รถประจําตําแหน่ง
40,000 บาท/เดือน
ไม่มี
480,000
8. อื,นๆ
ไม่มี
ไม่มี
รวมทังสิ น
3,840,000
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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000
บาท ซึ,งเป็ นค่าตอบแทนที,อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื,นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ,มเติ ม เลขานุ การที, ประชุ มจึ งเสนอขอให้ที,ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนนโดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
135,818,455 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9444
ไม่เห็นด้วยจํานวน
51,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0380
งดออกเสี ยงจํานวน
18,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0138
บัตรเสี ย
5,200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0038
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
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั+งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, rTX: และ/หรื อ คุณเอกสิ ทธิF ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, TOˆY และ/
หรื อ คุ ณมาริ ษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที, Y†YX จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สําหรับปี XYqO จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2561 โดยผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2560: 4,300,000
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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 อัลทิเมท พาร์ท จํากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต+ ี พาร์ท จํากัด
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
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จํากัด
บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จํากัด

ปี 2561 (ปี ที,นาํ เสนอ)
ประจําปี
ไตรมาส รวมทั+งสิ+น
480,000
300,000
780,000
400,000
90,000
490,000
340,000
80,000
420,000
318,000
50,000
368,000
278,000
40,000
318,000
238,000
40,000
278,000
238,000
40,000
278,000
200,000
30,000
230,000
410,000
90,000
500,000
240,000
40,000
280,000
50,000
50,000
198,000
20,000
218,000
50,000
50,000
70,000
70,000
50,000
50,000
50,000
50,000
3,610,000
820,000 4,430,000

ปี 2560
750,000
470,000
410,000
340,000
290,000
270,000
270,000
220,000
300,000
230,000
160,000
160,000
50,000
60,000
50,000
50,000
220,000
4,300,000

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 4,430,000 บาท
สําหรับปี 2561 ตามที,กล่าวข้างต้น
คุณสถาพร ผังนิ รันดร์ สอบถามค่าสอบบัญชีที,เพิ,มขึ+นสู งขึ+นมากของ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต+ ี แอนโทโลจี
จํากัด และ บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชน,ั จํากัด เพราะเหตุผลใด
คุณสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี+แจงว่า เป็ นไปตาม demand supply โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ ายจัดการได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว
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คุณ เอกสิ ทธิF ชู ธรรมสถิ ตย์ ผูส้ อบบัญชี ชี+ แจงว่า ค่าสอบบัญ ชี ที,เพิ,มขึ+ น มาจากมาตรฐานการสอบบัญ ชี ใหม่ ที,
เกิ ด ขึ+ นและมี ก ารเปลี, ย นแปลงไปส่ ง ผลให้ ง บการเงิ น มี ค วามซับ ซ้ อ นมากขึ+ น ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบที,
เปลี,ยนแปลงไป ส่งผลถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินของผูส้ อบบัญชีรวมไปถึงระยะเวลาที,ใช้ในการตรวจสอบจึงเพิ,มขึ+น
ตามไปด้วย
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ + ี แอนโทโลจี จํากัด ถือเป็ นบริ ษทั ที,ใหญ่ที,สุดในกลุ่มบริ ษทั โดย
ฐานค่าสอบบัญชีปีที,แล้วตํ,า จึงมีการปรับเพิ,มขึ+นสําหรับปี นี+ ส่ วนบริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชน,ั จํากัด มีรายการทาง
บัญชี เพิ,มขึ+นคือ การคํานวณ discount cash flow projection ทําให้จาํ นวนชัว, โมงการทํางานเพิ,มขึ+น ค่าสอบบัญชี จึงปรับ
สูงขึ+น
ไม่ผูถ้ ือหุ ้นอื,นใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเพิ,มเติ ม เลขานุ การที, ประชุมจึ งขอให้ที,ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนน โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
133,502,555 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.2402
ไม่เห็นด้วยจํานวน
2,306,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.6974
งดออกเสี ยงจํานวน
22,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0163
บัตรเสี ย
62,700 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0461
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก อนุมตั ิให้แต่งตั+งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท
วาระที, r เรื, องอื,น ๆ
คุณสถาพร ผังนิรันดร์
1. ฝากพิจารณากําหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เร็ วขึ+นในทุกๆ ปี
2. เพื,อลดจํานวนบัตรเสี ย ฝากทางที มงานช่วยแนะนําผูถ้ ือหุ ้นในการลงคะแนนเสี ยง และระหว่างการเก็บบัตร
ลงคะแนน
คุ ณ นุ ช นาฎ รงรอง ขอเสนอแนะในการตรวจสอบการนับ คะแนนเสี ย ง ให้ ข ออาสาสมัค รในที, ป ระชุ ม ไป
ตรวจสอบการนับคะแนนเพื,อเกิดความโปร่ งใส
คุณกิตติภณ สุนทรพาณิ ชย์
1. ราคาทองแดงที,เพิ,มขึ+น บริ ษทั จะมีการป้ องกันอย่างไรบ้าง
2. ปี 2561 ผลประกอบการจะดีข+ ึนจากเรื, องอะไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. ราคาทองแดงที,มีการขึ+นลง บริ ษทั มีการทําสัญญากับลูกค้า หากราคาทองแดงปรับสูงขึ+นก็จะมีการปรับราคา
สิ นค้าตามไปด้วยส่วนนี+จึงไม่ส่งผลกระทบ
2. ผลประกอบการที,ดีข+ ึนเนื,องมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริ หารที,เข้มข้นขึ+น ส่วนเรื, องการตลาดจะ
พยายามมองหาตลาดใหม่ในกลุ่มลูกค้าเก่า และรวมถึงหาลูกค้าใหม่
คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร
1. ขอลงชื,อเข้าไปเยีย, มชมโรงงาน
2. คู่แข่งจากจีนจะมีการเปลี,ยนแปลงมาเป็ นคู่คา้ หรื อไม่

หน้า 10 ของจํานวน 10 หน้า
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงชื,อพร้อมเบอร์โทรศัพท์กบั เจ้าหน้าที, เพื,อเข้าเยีย, มชมโรงงานที,ระยอง
2. คู่แข่งจากจีนขนาดใหญ่กว่าบริ ษทั เราค่อนข้างมาก ซึ,งคงไม่สนใจบริ ษทั เราเป็ นคู่คา้ สิ, งที,บริ ษทั ทําคือต้อง
รักษาลูกค้าให้ได้ โดยผลิตงานให้มีคุณภาพ และใช้สิทธิประโยชน์ที,ได้รับจากรัฐบาลให้ครบถ้วน และบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพเพื,อลดต้นทุนให้แข่งขันได้
คุณกิตติชยั เอกไพบูลย์กลุ มีโอกาสทําชิ+นส่วน EV Car หรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ถ้าจะมีโอกาสต้องมีการร่ วมพัฒนาตั+งแต่ 10 ปี ที,แล้ว ดังนั+นจึงไม่ได้ทาํ ชิ+นส่วน EV
Car แต่ระบบแอร์รถยนต์ยงั ไม่เปลี,ยนแปลง ออร์เดอร์ในส่วนนี+จึงยังไม่ได้หายไป
คุณสาธิต ชาญชาวน์กลุ วิวฒั นาการรถยนต์ไฟฟ้ าไปเร็ วมากขึ+น อีก 3 ปี น่าเริ, มมีการเข้ามาวิง, ในบ้านเรามากขึ+น
แบตเตอรี, จะถูกลง
คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร การนําระบบ ERP ครอบคลุมทุกบริ ษทั หรื อไม่อย่างไร
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ระบบ ERP จะเริ, มใช้ในเดือนกรกฎาคมนี+ ระบบนี+จะเข้ามาช่วยทําให้ขอ้ มูล
ถูกต้องมากขึ+น ลดสิ นค้าคงคลัง ลดจํานวนพนักงาน ส่ งผลให้ตน้ ทุนตํ,าลง สิ นค้าคงคลังจะแม่นยํามากขึ+นโดย ERP จะเริ, ม
จากบริ ษทั ที,สาํ คัญๆ ก่อน
คุณสุขเกษม คงเพ็ชร์ ธุรกิจที,เป็ นดาวจรัสแสง
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ยังคงเป็ นงานชิ+นส่วนเครื, องใช้ไฟฟ้ า ชิ+นส่วนรถยนต์และงาน OEM รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
คุณอุณาพล แก่นทรัพย์เกริ ก ขอขอบคุณการต้อนรับที,ดีมากๆ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.27น. (2 ชัว, โมง 27 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

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

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

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

