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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 25/2562
วันที, 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
เริ, มประชุมเวลา 14.3; 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
87 ราย
65 ราย
22 ราย
146,705,148 หุน้
50.98

ปิ ดประชุม
94 ราย
69 ราย
25 ราย
148,421,548 หุน้
51.58

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 และกรรมการ
3. คุณชัยศักดิF
อังค์สุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล
วุฒิศกั ดิFศิลป์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณชนิสา
ชุติภทั ร์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิF ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. คุณสมบุญ
เกิดหลิน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี, ยง กรรมการ ESG
กรรมการและกรรมการบริ หาร
9. คุณสามิตต์
ผลิตกรรม
ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริ หารความเสี, ยง
กรรมการและกรรมการบริ หาร
10. คุณรัฐภูมิ
นันทปถวี
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
11. คุณวิไลวรรณ
ผลประเสริ ฐ
ผูส้ อบบัญชี
12. คุณอนะรัช
ชัยธนะภิญโญ 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, O9 กันยายน 2561 ถึ งวันที, O9
ธันวาคม 2561 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 โปรดระบายสี ลงในช่อง
ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ลงในบัตรลงคะแนนที,ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี+จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เมื,อครบ
เวลา จะมีเจ้าหน้าที,เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทําการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสี ยงที,ไม่เห็นด้วย นับเสี ยงที,งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย และที,เหลือ คือเสี ยงที,เห็นด้วยเพื,อประกาศให้ที,ประชุมทราบ กรณี ดงั ต่อไปนี+บริ ษทั จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย ระบายสี
ลงคะแนนในบัตรไม่ชดั เจน หรื อมากกว่า O ข้อ หรื อมีการแก้ไขเครื, องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื,อกํากับการ
แก้ไข หรื อไม่ลงลายมือชื,อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั+งนี+ มีผตู ้ รวจสอบนับคะแนนเสี ยงคือ
นายสันทัด กองทัพธรรม จากสํานักงานกฎหมายกองทัพธรรม
วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 24/2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 24/2561 ซึ,งประชุมเมื,อ
วันที, 30 มีนาคม WX61
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอต่อ ที, ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื, อรั บทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั+งที, 24/WX61
วาระที, 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื,อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน ดังนี+
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรยัง, ยืนระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. ได้รั บ การคัด เลื อ กให้ อ ยู่ใ นรายชื, อ หุ ้ น ยัง, ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 บริ ษ ัท ฯ มี รายได้จ ากการขาย 6,499 ล้านบาท (2560: 7,527 ล้านบาท ลดลง 1,028 ล้านบาท)
หลักๆ มาจากรายได้จ ากกลุ่ม OEM โดยลูกค้าส่ งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ, งมี การปรั บมาตรฐานการ
ประหยัดไฟฟ้ า ทําให้คาํ สัง, ซื+อเครื, องปรับอากาศลดลง
กําไรสุทธิ จํานวน T31 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 6.63% (WX60: 401 ล้านบาท) กําไรสุทธิ เพิ,มขึ+น 30 ล้าน
บาท จากการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางานของฝ่ ายผลิตและฝ่ ายสํานักงาน
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แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ เพื,อความยัง, ยืนขององค์กร
- เริ, มต้นจากการปรับผังองค์กรให้เป็ น Matrix สนับสนุนพนักงานรุ่ นใหม่ให้มีบทบาทในการทํางาน
- พัฒนาการผลิต โดยนําระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้
- มีการลงทุนในระบบ SAP เพื,อบริ หารจัดการข้อมูลให้เชื,อมโยงกัน
- ด้านลูกค้า มีการวางแผนรักษาลูกค้ารายเก่า และเพิ,มลูกค้ารายใหม่
- โดยจะต้องปฎิวตั ิมุมมองทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด และด้านทรัพยากรมนุษย์
ผลการดําเนินงานด้านอื,นๆ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน,
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการคอร์ รัปชั,น เมื, อวันที, Os ตุลาคม WXXt โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ แบบประเมิ น
ตนเอง และนําส่ งข้อมูลให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื,อต่ออายุใบรับรองโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่ อต้านการทุ จริ ต ซึ, งบริ ษ ัท ฯ ได้ผ่านการพิ จารณาและได้เข้าร่ ว มพิ ธี รับ มอบใบประกาศนี ยบัตรต่อ อายุ
ใบรับรองเมื,อวันที, 11 ตุลาคม 2561
กิจกรรมในปี WXsO ที,ผา่ นมา บริ ษทั มีการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน, ในระดับผูจ้ ดั การ
และหัวหน้างานมีการทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที,กาํ หนด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนิ ทรรศการ Anti-Corruption dayสําหรับปี
2561 บริ ษทั มีแผนจัดทําแบบประเมินตนเองเกี,ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน, เพื,อต่ออายุใบประกาศนียบัตร และเชิญ
ชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์และยืน, ขอคํารับรอง
วันที, 6 กันยายน 2561 ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้เข้าร่ วมงานวันต่อต้านคอร์ รัปชัน, 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย
ตื,นรู ้สูโ้ กง” ที,ไบเทค บางนา
สําหรับปี 2562 บริ ษทั มีแผนเชิญชวนซัพพลายเออร์ มาเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์และยืน, ขอคํารับรอง
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื,อรับทราบผลการดําเนินงาน
คุณเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ เงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงเกิดจากนํากําไรสะสมมาชําระหนี+หรื อไม่
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ รวมทั+งปี จํานวน 431 ล้านบาท บวกค่าเสื, อมราคา 300 ล้านบาท ซึ, งเป็ น
กระแสเงินสดจํานวน 700 ล้านบาท ที,สามารถนํามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงจัดสรรเงินดังกล่าวมาชําระ
คืนเงินกูธ้ นาคาร เพื,อลดภาระดอกเบี+ยจ่าย มีผลทําให้กาํ ไรสุทธิเพิ,ม ซึ,งมีแผนจะจ่ายคืนเงินกูอ้ ีกในปี 2562
มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
วาระที, 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561
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
2561 ซึ,ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ที,ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561 ซึ, ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
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ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
146,771,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561
วาระที, 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลสําหรับปี 2561
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 2561
430,696,091
287,777,339

ปี 2560
401,314,147
287,777,339

0.50
0.50
287,777,339
ร้อยละ 66.82

0.40
0.50
258,999,605
ร้อยละ 64.54

ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื,อพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2561 ในงวดสิ+ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที, 26
เมษายน WX62 ซึ, งเมื,อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท ทั+งนี+ บริ ษทั
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว O;% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ ้นละ ;.5; บาท และเงินปั นผลงวดสิ+ นปี อัตราหุ ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากเงินปั นผล
หรื อเงิ นส่ วนแบ่ งกําไรที, ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเป็ นรายได้เพื, อเสี ยภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคล ผูถ้ ื อหุ ้นบุ คคล
ธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที,จ่าย O;%
คุณอนงค์ ยามัสเสถียร เงินปั นผลจะถูกหัก ณ ที,จ่ายอย่างไรในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี เงินปั นผลที,บริ ษทั จ่ายให้ผูถ้ ือหุ ้นในรอบสิ+ นปี นี+ อัตราหุ ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั จะหักภาษี ณ
ที,จ่าย O;%
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
146,771,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจําปี 2561 ได้ตามที,เสนอมา
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วาระที, 5 พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนผูท้ ี,ออกตามวาระ
พล.ต.ท.นพ.นพศักดิF ภูวฒั นเศรษฐ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 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 2562 นี+ คือ
1. นายชัยศักดิF
อังค์สุวรรณ
2. นายวิศาล
วุฒิศกั ดิFศิลป์
3. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
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
คุณจุรีรัตน์ ชื,นสุวรรณ ขอรายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระที,ออกตามวาระทั+ง 3 ท่าน
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ขอชี+แจงดังนี+
1. คุณชัยศักดิF อังค์สุวรรณ วันที,ได้รับตําแหน่ง S เมษายน WXXy การดํารงตําแหน่งกรรมการ 5 ปี
2. คุณวิศาล วุฒิศกั ดิFศิลป์ วันที,ได้รับตําแหน่ง Wy กรกฎาคม WXXX การดํารงตําแหน่งกรรมการ 7 ปี
3. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี วันที,ได้รับตําแหน่ง 25 ธันวาคม 2557 การดํารงตําแหน่งกรรมการ 5 ปี
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย
ที,ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั+งกรรมการที,ออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื,อกลับเข้ามาเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ,ง ดังนี+
(1) นายชัยศักดิF อังค์สุวรรณ
เห็นด้วยจํานวน
O48,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
(2) นายวิศาล วุฒิศกั ดิFศิลป์
เห็นด้วยจํานวน
O48,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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(3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน
บัตรเสี ย

O48,421,548
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั+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 ือหุน้
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ดังนี+
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
O.ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริ ษทั
2.ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562 (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
X. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ ESG
ไม่มี
ไม่มี
s. 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 2562 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
O48,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
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มติ ที,ป ระชุม ที, ประชุมพิ จารณาแล้วมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ 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 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั+งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, tTW; และ/หรื อ คุณเอกสิ ทธิF ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, TO~X และ/
หรื อ คุ ณมาริ ษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที, XyXW จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สําหรับปี WXs2 จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2562 โดยผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2561: 4,430,000
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี+
ปี 2562 (ปี ที,นาํ เสนอ)
ประจําปี
ไตรมาส รวมทั+งสิ+น
ปี 2561
1 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
510,000
320,000
830,000
780,000
2 บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จํากัด
400,000
90,000
490,000
490,000
3 บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ,ง ซัพพลาย จํากัด
350,000
80,000
430,000
420,000
368,000
4 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั, จํากัด
330,000
50,000
380,000
5 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน, จํากัด
298,000
40,000
338,000
318,000
6 บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จํากัด
80,000
80,000
278,000
7 บริ ษทั อินฟิ นิต+ ี พาร์ท จํากัด
238,000
40,000
278,000
278,000
8 บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จํากัด
210,000
30,000
240,000
230,000
9 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ + ี แอนโทโลจี จํากัด
410,000
90,000
500,000
500,000
10 บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปั มพ์ จํากัด
250,000
40,000
290,000
280,000
11 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกอู ิ โฮลี อินซูเลชัน, จํากัด
50,000
50,000
50,000
12 บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั, จํากัด
208,000
20,000
228,000
218,000
13 บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จํากัด
70,000
70,000
70,000
14 บริ ษทั ยะลาฟ้ าสะอาด จํากัด
50,000
50,000
50,000
15 บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จํากัด
50,000
50,000
50,000
16 บริ ษทั อินเตอร์เนชัน, แนล เทคโน ไพพ์ จํากัด
50,000
3,504,000
800,000 4,304,000
4,430,000
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 4,304,000 บาท
สําหรับปี 2562 ตามที,กล่าวข้างต้น

หน้า 8 ของจํานวน 9 หน้า
ไม่ผูถ้ ือหุ ้นอื,นใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเพิ,มเติ ม เลขานุ การที, ประชุมจึ งขอให้ที,ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนน โดยที,ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี+
เห็นด้วยจํานวน
O48,421,548 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แต่งตั+งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4, 304,000 บาท
วาระที, t เรื, องอื,น ๆ
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อธิบายภาพรวมของบริ ษทั ดังนี+
ในปี WXsO สิ, งที,บริ ษทั ดีใจคือ (O) บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเพิ,มขึ+น O; สตางค์ต่อหุน้ (W) ยอดขายปี WXsO ลดลง แต่
ผลกําไรเพิ,มขึ+น (S) ผูบ้ ริ หารได้รับโบนัส ยกเว้นประธานที,ไม่มีเงินเดือน และไม่มีโบนัสเป็ นปี ที, W
ในปี WXsW บริ ษทั มุ่งเน้น (O) ทางด้านการควบคุมต้นทุน ควบคุมคุณภาพ เพิ,มผลผลิตให้ดีข+ ึน ซึ,งที,ผา่ นมาเรา
ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ ดีเด่น (W) ทางด้านการจัดการภายใน ในส่ วนของฝ่ ายผลิต บริ ษทั ฯ ใช้ระบบ automation ซึ, ง
เครื, องจักรบางตัวเราสามารถสร้างได้เอง และในส่ วนของสํานักงานก็จะนํา AI มาแทน (S) ทางด้านลูกค้า ลูกค้าของบริ ษทั
เป็ นลู กค้าชั+น นํา ไม่ มี ห นี+ เสี ย เก็บ เงิ น ได้ครบถ้วน ไม่มี ปั ญ หาด้านการรั บ เงิ น (T) ทางด้านพนักงาน บริ ษ ัท ฝึ กอบรม
พนักงานให้มีทกั ษะ มีความรู ้ บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานเรี ยนต่อ ปวส. ปริ ญญาตรี โดยพนักงานระดับต้นจะมีหน้าที,ใช้
ระบบ automation พนักงานระดับกลางสร้าง automation เพื,อตอบสนองต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง และในปี WXsW บริ ษทั มีแผน
ที,จะคืนเงินกูย้ มื ธนาคารให้หมด และมีแผนจะสร้างโรงงานที,จงั หวัดระยอง S;,;;; ตารางเมตร
คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร
1. ยอดขายเครื, องปรับอากาศปี นี+ จะดีกว่าปี ก่อนหรื อไม่
2. แผนการขยายธุรกิจเพิ,มใน Automotive เป็ น Product ประเภทไหน
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. เครื, องปรับอากาศไม่เพิ,มมากกว่าปี ที,แล้ว
2. ตลาดรถยนต์จะไม่โต บริ ษทั จะเจาะตลาดลูกค้ารายใหม่โดยการใช้ Automation และราคา
คุณรัชชยา ช่อไสว
1. ส่วนได้ส่วนเสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม ที,อยูใ่ นงบการเงินคืออะไร
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรณี บริ ษทั ไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ,งถือหุน้ 74% ถือว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่
อีกส่วนน้อยที,เป็ น 26% คือเราไม่มีอาํ นาจควบคุมถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2. ปี นี+ไม่ได้รับรายงานประจําปี ในรู ปแบบ CD
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี ปี นี+เป็ นปี แรกที,ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์การจัดส่งหนังสื อเชิญ
ประชุมและรายงานประจําปี ในรู ปแบบ QR code สําหรับผูถ้ ือหุน้ บางท่านที,ไม่สะดวก และแจ้งมาที,บริ ษทั จะมีการจัดส่ ง
เอกสารให้ทางไปรษณี ย ์
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คุณเจนเนตร เมธาวีวนิ ิจ
1. ค่าเงินบาทแข็งมีผลต่อบริ ษทั อย่างไร
2. โรงงานที,จะสร้างที,ระยองคาดว่าจะเกิดขึ+นเมื,อไร และทําธุรกิจอะไร
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็ นที,น่าพอใจหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. บริ ษ ัท มี ท+ ังการนํา เข้าและส่ ง ออก โดยจะบริ ห ารเงิ น ให้ ส มดุ ล กัน เพื, อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความเสี, ย งจากอัต รา
แลกเปลี,ยน
2. วางแผนการสร้างโรงงานในปี 2562 โดยจะเน้นการทําระบบ Automation
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 อยูร่ ะหว่างการปิ ดงบการเงิน
คุณมนต์ชยั อุดมหิ รัญ รายได้อื,นๆ ปี 2561 เพิ,มขึ+นจากปี 2560 เนื,องจากอะไร
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี รายได้อื,นหลักๆ มาจาก 1) รายได้ค่าเช่าโรงงานที,ชลบุรี 2) รายได้ค่าเช่าโรงงานที,ระยองให้
บริ ษทั ร่ วมเช่า 3) รายได้ค่าซ่อมแม่พิมพ์
คุณสุขเกษม คงเพ็ชร์ ขอทราบงบประมาณการลงทุน และมีแหล่งเงินทุนมาจากที,ใด
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล มีงบประมาณการลงทุน 300 ล้านบาท แต่หากยอดขายไม่โตก็จะหยุดการลงทุนและ
พิจารณาใหม่ โดยจะใช้กระแสเงินสดของบริ ษทั และวงเงินกูจ้ ากธนาคาร
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.00 น. (1 ชัว, โมง 30 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

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

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

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

