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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 25/2562 

วนัที, 27  มีนาคม พ.ศ. 2562  
ณ หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

เริ,มประชุมเวลา 14.3; น. 
 

 คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที,เป็นประธานที,ประชุม 
คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการที,ประชุม ไดแ้จง้ใหที้,ประชุมทราบจาํนวนหุน้ทั+งหมดและหุน้ที,มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษทัดงันี+  
หุน้จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จาํนวน  287,777,339 หุน้ 
  
 
 
 
 
 
 
จาํนวนหุน้ที,ลงทะเบียนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที,มีอยูท่ ั+งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามมาตรา 103 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุม  
เลขานุการที,ประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีดงันี+  
1. คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3. คุณชยัศกัดิF  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. คุณวศิาล วฒิุศกัดิF ศิลป์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6. คุณชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. พล.ต.ท.นพ.นพศกัดิF   ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ ESG  
   กรรมการและกรรมการบริหาร 
9. คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริหารความเสี,ยง  
   กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
11. คุณวไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชี 
12. คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการที,ประชุม    

 

กรรมการที,เขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั+งหมด

 เริ,มประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ที,มาประชุมทั+งหมดจาํนวน 87  ราย 94  ราย 
มาดว้ยตนเอง  65  ราย   69  ราย 
รับมอบฉนัทะ   22  ราย   25  ราย 
จาํนวนหุน้ทั+งหมด 146,705,148 หุน้ 148,421,548 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ที,จาํหน่ายไดท้ั+งหมด 50.98 51.58 
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เลขานุการที,ประชุมไดแ้จ้งให้ที,ประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
คาํถามล่วงหน้า และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการเลือกตั+งเป็นกรรมการ นับตั+งแต่วนัที,  O9 กันยายน 2561 ถึงวนัที,  O9 
ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาํถามล่วงหน้าและเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการ
เลือกตั+งเป็นกรรมการมาแต่อยา่งใด  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในครั+ งนี+  มติของที,ประชุมใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ ST” โดยมติของที,ประชุมผู ้
ถือหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ,งหุน้เป็นหนึ,ง
เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ,มขึ+นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี+ขาด  และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดระบายสีลงในช่อง   �   วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงในบตัรลงคะแนนที,ไดม้อบใหล่้วงหนา้ไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรนี+จะใชเ้วลาประมาณ 1 นาที เมื,อครบ
เวลา จะมีเจา้หนา้ที,เป็นผูจ้ดัเก็บและทาํการรวบรวมคะแนน การนบัคะแนน จะนบัเสียงที,ไม่เห็นดว้ย นบัเสียงที,งดออกเสียง 
บตัรเสีย และที,เหลือ คือเสียงที,เห็นดว้ยเพื,อประกาศใหที้,ประชุมทราบ กรณีดงัต่อไปนี+บริษทัจะถือวา่เป็นบตัรเสีย ระบายสี
ลงคะแนนในบตัรไม่ชดัเจน หรือมากกวา่ O ขอ้ หรือมีการแกไ้ขเครื,องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื,อกาํกบัการ
แกไ้ข หรือไม่ลงลายมือชื,อในบตัรลงคะแนน โดยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในครั+ งนี+  มีผูต้รวจสอบนบัคะแนนเสียงคือ 
นายสนัทดั กองทพัธรรม จากสาํนกังานกฎหมายกองทพัธรรม 
 

วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 24/2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 24/2561 ซึ,งประชุมเมื,อ
วนัที, 30 มีนาคม WX61 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื,อรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที, 24/WX61 
 

วาระที, 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ   

คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ดงันี+   
รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัองคก์รย ั,งยนืระดบัดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื,อหุ้นย ั,งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6,499 ล้านบาท (2560: 7,527 ลา้นบาท ลดลง 1,028  ล้านบาท) 

หลกัๆ มาจากรายได้จากกลุ่ม OEM  โดยลูกคา้ส่งออกไปยงัประเทศแถบตะวนัออกกลาง ซึ, งมีการปรับมาตรฐานการ
ประหยดัไฟฟ้า ทาํใหค้าํสั,งซื+อเครื,องปรับอากาศลดลง 

 

กาํไรสุทธิ จาํนวน T31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 6.63%  (WX60: 401 ลา้นบาท) กาํไรสุทธิเพิ,มขึ+น 30 ลา้น
บาท จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่ายผลิตและฝ่ายสาํนกังาน 
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แนวคิดในการดาํเนินธุรกิจ เพื,อความยั,งยนืขององคก์ร 
- เริ,มตน้จากการปรับผงัองคก์รใหเ้ป็น Matrix สนบัสนุนพนกังานรุ่นใหม่ใหมี้บทบาทในการทาํงาน 
- พฒันาการผลิต โดยนาํระบบการผลิตอตัโนมติัมาใช ้
- มีการลงทุนในระบบ SAP เพื,อบริหารจดัการขอ้มูลใหเ้ชื,อมโยงกนั 
- ดา้นลูกคา้ มีการวางแผนรักษาลูกคา้รายเก่า และเพิ,มลูกคา้รายใหม่ 
- โดยจะตอ้งปฎิวติัมุมมองทางดา้นการเงิน การผลิต การตลาด และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
ผลการดาํเนินงานดา้นอื,นๆ 

 การต่อตา้นการคอร์รัปชั,น 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)ไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ 

ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั,น เมื,อวนัที, Os ตุลาคม WXXt  โดยในปี 2561  บริษทั ฯ  ได้ทาํแบบประเมิน
ตนเอง  และนาํส่งขอ้มูลให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื,อต่ออายใุบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต  ซึ, งบริษัท ฯ ได้ผ่านการพิจารณาและได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรต่ออายุ
ใบรับรองเมื,อวนัที,  11 ตุลาคม 2561 

กิจกรรมในปี WXsO ที,ผา่นมา บริษทัมีการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั,น ในระดบัผูจ้ดัการ
และหัวหนา้งานมีการทดสอบจนผ่านเกณฑ์ที,กาํหนด รวมถึงมีการจดักิจกรรมนิทรรศการ Anti-Corruption dayสําหรับปี 
2561 บริษทัมีแผนจดัทาํแบบประเมินตนเองเกี,ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั,นเพื,อต่ออายใุบประกาศนียบตัร และเชิญ
ชวนซพัพลายเออร์ มาเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื,นขอคาํรับรอง 

วนัที, 6 กนัยายน 2561  ผูบ้ริหารและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชั,น 2561 ภายใตแ้นวคิด “คนไทย 
ตื,นรู้สูโ้กง” ที,ไบเทค บางนา 

สาํหรับปี 2562 บริษทัมีแผนเชิญชวนซพัพลายเออร์ มาเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื,นขอคาํรับรอง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,อรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

               คุณเจนเนตร เมธาววีนิิจ  เงินกูย้มืระยะยาวลดลงเกิดจากนาํกาํไรสะสมมาชาํระหนี+หรือไม่   
คุณรัฐภูมิ นันทปถว ีบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมทั+งปีจาํนวน 431 ลา้นบาท บวกค่าเสื,อมราคา 300 ลา้นบาท ซึ, งเป็น

กระแสเงินสดจาํนวน 700  ลา้นบาท ที,สามารถนาํมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงจดัสรรเงินดงักล่าวมาชาํระ
คืนเงินกูธ้นาคาร เพื,อลดภาระดอกเบี+ยจ่าย มีผลทาํใหก้าํไรสุทธิเพิ,ม ซึ,งมีแผนจะจ่ายคืนเงินกูอี้กในปี 2562 
 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

วาระที, 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั ซึ, งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ 
วนัสิ+นสุดของรอบปีบญัชีที,ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 
2561 ซึ,ง แสดงอยูใ่นรายงานประจาํปี ที,ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 ซึ, ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้   
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  ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน 146,771,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย -     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจาํปี 2561 
 
วาระที, 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 2561 

คุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษทัที,มีกาํไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัซึ,งกาํหนดใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรดงักล่าว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที,ผา่นมาดงันี+  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

กาํไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 430,696,091 401,314,147 
จาํนวนหุ้น 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.50 0.40 
- เงินปันผลงวดสิ+นปี (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั+งสิ+น (บาท) 287,777,339 258,999,605 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  66.82 ร้อยละ  64.54 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2561 ในงวดสิ+นปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที, 26 
เมษายน WX62 ซึ, งเมื,อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ทั+งนี+บริษทั
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ O;% ของทุนจดทะเบียน 

เงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุ้นละ ;.5; บาท และเงินปันผลงวดสิ+นปีอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที,ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนํามารวมคาํนวณเป็นรายได้เพื,อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดาจึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   จะถูกหกัภาษี ณ ที,จ่าย O;%   

คุณอนงค ์ยามสัเสถียร เงินปันผลจะถูกหกั ณ ที,จ่ายอยา่งไรในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีเงินปันผลที,บริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในรอบสิ+นปีนี+  อตัราหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัจะหักภาษี ณ 

ที,จ่าย O;%   
 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม   เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน 146,771,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจาํนวน  -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2561 ไดต้ามที,เสนอมา 
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วาระที, 5 พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนผูที้,ออกตามวาระ 
 

 พล.ต.ท.นพ.นพศกัดิF   ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื,อให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั+งกรรมการบริษทัฯ ทดแทนกรรมการที,ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ,งในสาม (O/S)  ของจาํนวนกรรมการที,มีอยูท่ ั+งหมด  
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที, 16 ไดก้าํหนดวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั+ งใหก้รรมการตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั+งหมด ซึ,งปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการรวมทั+งหมด 9 
ท่าน ดงันั+นที,ครบวาระตอ้งออก 1 ใน 3 ก็คือจาํนวน 3 ท่าน  ซึ,งรายนามกรรมการทั+งหมด 3 ท่าน ที,จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระในปี 2562 นี+  คือ 

   1. นายชยัศกัดิF                   องัคสุ์วรรณ 
   2. นายวศิาล                         วฒิุศกัดิF ศิลป์ 
   3. นายสุชาติ    บุญบรรเจิดศรี 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั อีกทั+งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เชี,ยวชาญของกรรมการที,ครบกาํหนดวาระตอ้ง
ออกทั+ง 3 ท่าน แลว้เห็นวา่กรรมการทั+ง 3 ท่าน นี+สามารถปฏิบติัหนา้ที,ในฐานะกรรมการตอบสนองความตอ้งการทั+งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทั และคณะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงขอเสนอใหที้,ประชุมพิจารณาเลือกตั+งกรรมการที,
ครบวาระตอ้งออกทั+ง 3 ท่าน ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหนึ,ง  

 

เลขานุการที,ประชุมเชิญกรรมการทั+ง 3 ท่านออกจากหอ้งประชุมชั,วคราว 
 คุณจุรีรัตน์ ชื,นสุวรรณ ขอรายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระที,ออกตามวาระทั+ง 3 ท่าน 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีขอชี+แจงดงันี+  

1. คุณชยัศกัดิF  องัคสุ์วรรณ วนัที,ไดรั้บตาํแหน่ง S เมษายน WXXy การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  5  ปี 
2. คุณวศิาล วฒิุศกัดิF ศิลป์   วนัที,ไดรั้บตาํแหน่ง Wy กรกฎาคม WXXX การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  7  ปี 
3. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี วนัที,ไดรั้บตาํแหน่ง 25 ธนัวาคม 2557 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  5  ปี 
ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 

ที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั+งกรรมการที,ออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื,อกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ต่ออีกวาระหนึ,ง  ดงันี+  

 (1) นายชยัศกัดิF     องัคสุ์วรรณ 
เห็นดว้ยจาํนวน O48,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

(2) นายวศิาล วฒิุศกัดิF ศิลป์ 
เห็นดว้ยจาํนวน O48,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00  
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 (3) นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 
เห็นดว้ยจาํนวน O48,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

  

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั+งกรรมการทั+ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ  
 

วาระที, 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 คุณชยัศกัดิF   องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ,งกาํหนดใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2562 ดงันี+  

 

 หมายเหตุ  
1.  ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที,เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
2. ผลตอบแทนประเภทอื,นๆ ไม่มี-   เช่น โบนัส บาํเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่านํ+ ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต 

ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 
บาท ซึ,งเป็นค่าตอบแทนที,อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื,นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม  เลขานุการที,ประชุมจึงเสนอขอให้ที,ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน O48,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

รายละเอยีด ปี 2562 (ปีที�เสนอ) 

  ประธานกรรมการ กรรมการ  รวมทั�งปี  

O.ค่าตอบแทนประจาํคณะกรรมการบริษทั 60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
2,520,000     

2.ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการบริษทั 20,000  
บาท/คน /ครั+ ง 

10,000  
บาท/คน/ครั+ ง 

             600,000  

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000  
บาท/คน /ครั+ ง 

10,000  
บาท/คน/ครั+ ง 

              160,000  

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

20,000  
บาท/คน /ครั+ ง 

10,000  
บาท/คน/ครั+ ง 

            80,000  

X. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ ESG ไม่มี ไม่มี - 
s. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management ไม่มี ไม่มี - 
7.รถประจาํตาํแหน่ง 40,000 บาท/เดือน ไม่มี    480,000 
8. อื,นๆ ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั�งสิ�น             3,840,000 
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มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัมอบอาํนาจให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ไดต้ามที,เสนอมา 
 

วาระที, 7 พิจารณาแต่งตั+งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
 

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ซึ,งกาํหนดให้ที,ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปีแต่งตั+งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั+งคุณวไิลวรรณ ผล
ประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, tTW; และ/หรือ คุณเอกสิทธิF  ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, TO~X และ/
หรือ คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, XyXW จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สําหรับปี WXs2  จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยสําหรับปี 2562 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2561: 4,430,000 
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงันี+  

  
ปี 2562 (ปีที,นาํเสนอ) 

  
  

ประจาํปี ไตรมาส รวมทั+งสิ+น 
 

ปี 2561 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 510,000 320,000 830,000 
 

780,000 

2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั 400,000 90,000 490,000 
 

490,000 

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ,ง ซพัพลาย จาํกดั 350,000 80,000 430,000 
 

420,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชั,น จาํกดั 330,000 50,000 380,000 
 

368,000 

5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั,น จาํกดั  298,000 40,000 338,000 
 

318,000 

6 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 80,000 - 80,000 
 

278,000 

7 บริษทั อินฟินิตี+  พาร์ท จาํกดั 238,000 40,000 278,000 
 

278,000 

8 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 210,000 30,000 240,000 
 

230,000 

9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวตีิ+  แอนโทโลจี จาํกดั 410,000 90,000 500,000 
 

500,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 250,000 40,000 290,000 
 

280,000 

11 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชั,น จาํกดั 50,000 - 50,000 
 

50,000 

12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชั,น จาํกดั 208,000 20,000 228,000 
 

218,000 

13 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั 70,000 - 70,000  70,000 

14 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

15 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

16 บริษทั อินเตอร์เนชั,นแนล เทคโน ไพพ ์จาํกดั - - -  50,000 

  
3,504,000 800,000 4,304,000 

 
4,430,000 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อแต่งตั+งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,304,000 บาท 
สาํหรับปี 2562 ตามที,กล่าวขา้งตน้ 
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ไม่ผูถื้อหุ้นอื,นใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณา
ลงคะแนน โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน O48,421,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจาํนวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหแ้ต่งตั+งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 4, 304,000 บาท  

 
วาระที, t เรื,องอื,น ๆ 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ อธิบายภาพรวมของบริษทัดงันี+  
ในปี WXsO สิ,งที,บริษทัดีใจคือ (O) บริษทัจ่ายเงินปันผลเพิ,มขึ+น O; สตางคต์่อหุน้ (W) ยอดขายปี WXsO ลดลง แต่ 

ผลกาํไรเพิ,มขึ+น (S) ผูบ้ริหารไดรั้บโบนสั ยกเวน้ประธานที,ไม่มีเงินเดือน และไม่มีโบนสัเป็นปีที, W  
ในปี WXsW  บริษทัมุ่งเนน้ (O) ทางดา้นการควบคุมตน้ทุน ควบคุมคุณภาพ เพิ,มผลผลิตใหดี้ขึ+น ซึ,งที,ผา่นมาเรา 

ได้รับรางวลัซัพพลายเออร์ดีเด่น (W) ทางดา้นการจดัการภายใน  ในส่วนของฝ่ายผลิต บริษทัฯ ใชร้ะบบ automation ซึ, ง
เครื,องจกัรบางตวัเราสามารถสร้างไดเ้อง และในส่วนของสาํนกังานก็จะนาํ AI มาแทน  (S) ทางดา้นลูกคา้ ลูกคา้ของบริษทั
เป็นลูกค้าชั+นนํา ไม่มีหนี+ เสีย เก็บเงินได้ครบถ้วน ไม่มีปัญหาด้านการรับเงิน (T) ทางด้านพนักงาน  บริษัทฝึกอบรม
พนักงานให้มีทกัษะ มีความรู้ บริษทัส่งเสริมให้พนกังานเรียนต่อ ปวส. ปริญญาตรี โดยพนกังานระดบัตน้จะมีหน้าที,ใช้
ระบบ automation พนกังานระดบักลางสร้าง automation เพื,อตอบสนองต่อผูบ้ริหารระดบัสูง และในปี WXsW บริษทั มีแผน
ที,จะคืนเงินกูย้มืธนาคารใหห้มด และมีแผนจะสร้างโรงงานที,จงัหวดัระยอง S;,;;; ตารางเมตร 

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร 
1. ยอดขายเครื,องปรับอากาศปีนี+  จะดีกวา่ปีก่อนหรือไม่  
2. แผนการขยายธุรกิจเพิ,มใน Automotive เป็น Product ประเภทไหน   
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   
1. เครื,องปรับอากาศไม่เพิ,มมากกวา่ปีที,แลว้  
2. ตลาดรถยนตจ์ะไม่โต บริษทัจะเจาะตลาดลูกคา้รายใหม่โดยการใช ้Automation และราคา 
คุณรัชชยา ช่อไสว  
1. ส่วนไดส่้วนเสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม ที,อยูใ่นงบการเงินคืออะไร 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรณีบริษทัไปลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ,งถือหุน้ 74%  ถือวา่เป็นผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่  

อีกส่วนนอ้ยที,เป็น 26% คือเราไม่มีอาํนาจควบคุมถือเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  
2. ปีนี+ไม่ไดรั้บรายงานประจาํปีในรูปแบบ CD 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี ปีนี+ เป็นปีแรกที,ตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทยประชาสมัพนัธ์การจดัส่งหนงัสือเชิญ 

ประชุมและรายงานประจาํปีในรูปแบบ QR code  สาํหรับผูถื้อหุน้บางท่านที,ไม่สะดวก และแจง้มาที,บริษทั จะมีการจดัส่ง
เอกสารใหท้างไปรษณีย ์
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คุณเจนเนตร เมธาววีนิิจ   
1. ค่าเงินบาทแขง็มีผลต่อบริษทัอยา่งไร 
2. โรงงานที,จะสร้างที,ระยองคาดวา่จะเกิดขึ+นเมื,อไร และทาํธุรกิจอะไร 
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 เป็นที,น่าพอใจหรือไม่ 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   
1. บริษัทมีทั+ งการนําเข้าและส่งออก โดยจะบริหารเงินให้สมดุลกัน เพื,อไม่ให้เกิดความเสี, ยงจากอัตรา

แลกเปลี,ยน 
2. วางแผนการสร้างโรงงานในปี 2562 โดยจะเนน้การทาํระบบ Automation  
3. ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 อยูร่ะหวา่งการปิดงบการเงิน  
คุณมนตช์ยั อุดมหิรัญ รายไดอื้,นๆ ปี 2561 เพิ,มขึ+นจากปี 2560 เนื,องจากอะไร 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี รายไดอื้,นหลกัๆ มาจาก 1) รายไดค้่าเช่าโรงงานที,ชลบุรี 2) รายไดค้่าเช่าโรงงานที,ระยองให้

บริษทัร่วมเช่า 3) รายไดค้่าซ่อมแม่พิมพ ์
คุณสุขเกษม คงเพช็ร์ ขอทราบงบประมาณการลงทุน และมีแหล่งเงินทุนมาจากที,ใด 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  มีงบประมาณการลงทุน 300 ลา้นบาท แต่หากยอดขายไม่โตก็จะหยดุการลงทุนและ 

พิจารณาใหม่ โดยจะใชก้ระแสเงินสดของบริษทัและวงเงินกูจ้ากธนาคาร 
  

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น. (1 ชั,วโมง 30 นาที) 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 
 

 

 
ลงชื,อ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นางสาวเกศริน เดชพนัธ์ุ) 

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

 

 
ลงชื,อ.....................................................................กรรมการ 

   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ) (นายสามิตต ์ผลิตกรรม) 
 


