หน้า 1 ของจานวน 8 หน้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 26/2563
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจานวนหุน้ ทั้งหมดและหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังนี้
หุน้ จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสี ยง
จานวน
287,777,339
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งหมดจานวน
มาด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จานวนหุน้ ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด

เริ่ มประชุม
54 ราย
15 ราย
39 ราย
145,297,542 หุ้น
50.49

ปิ ดประชุม
54 ราย
15 ราย
39 ราย
145,297,542 หุ้น
50.49

มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คน จานวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่มีอยู่ท้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้แนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. คุณสาธิต
ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
2. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
3. คุณชัยศักดิ์
อังค์สุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวิศาล
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. คุณศิโรตม์
สวัสดิ์พาณิ ชย์ กรรมการอิสระ
7. คุณชนิสา
ชุติภทั ร์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
9. คุณสมบุญ
เกิดหลิน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประธานกรรมการ ESG
กรรมการและกรรมการบริ หาร
10. คุณรัฐภูมิ
นันทปถวี
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
11. คุณวิไลวรรณ
ผลประเสริ ฐ
ผูส้ อบบัญชี
12. คุณอนะรัช
ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุม
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็ น 100% ของกรรมการทั้งหมด

หน้า 2 ของจานวน 8 หน้า
เลขานุ การที่ ประชุ มได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม ส่ ง
คาถามล่ วงหน้า และเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อเข้ารั บ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ นับ ตั้งแต่ วนั ที่ 16 กันยายน 2562 ถึ งวันที่ 16
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่ งคาถามล่วงหน้าและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการมาแต่อย่างใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ง
เสี ยง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดระบายสี ลงในช่อง  ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยใน
การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หากมีให้ผถู ้ ือหุน้
ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนับคะแนนเสี ยงที่ใช้เป็ นมติที่ประชุม และจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่
ไม่ได้ยกมือ ให้ถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด กรณี ดงั ต่อไปนี้บริ ษทั จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย ระบายสี ลงคะแนนในบัตรไม่
ชัดเจน หรื อมากกว่า 1 ข้อ หรื อมีการแก้ไขเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข หรื อไม่ลง
ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน โดยในการตรวจนับคะแนนเสี ยงในครั้งนี้ มีผตู ้ รวจสอบนับคะแนนเสี ยงคือ นายสันทัด
กองทัพธรรม จากสานักงานกฎหมายกองทัพธรรม
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 25/2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 25/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2562
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้ น เพื่ อรั บ ทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 25/2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรยัง่ ยืนระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. ได้รั บ การคัด เลื อ กให้ อ ยู่ในรายชื่ อ หุ ้ น ยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย จานวน 6,626 ล้านบาท (2561: 6,499 ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ ปี 2562 จานวน 722 ล้านบาท (2561: 431 ล้านบาท) กาไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายการพิเศษ เนื่องจากปี ที่
ผ่านบริ ษทั มีการขายโรงงานให้เช่า 1 แห่ง มีกาไรจากการขาย 420 ล้านบาท รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทาให้บริ ษทั มีกาไร
เพิ่มขึ้น 383 ล้านบาท

หน้า 3 ของจานวน 8 หน้า
ธุรกิจหลักแบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยานพาหนะ จานวน 1,082 ล้านบาท (2561: 1,330 ล้านบาท)
ลดลง 248 ล้านบาท มีกาไรสุ ทธิ 22 ล้านบาท บาท (2561: 55 ล้านบาท) ลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
2. รายได้จากกลุ่ม OEM จานวน 2,557 ล้านบาท (2561: 2,050 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 507 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ
คาสั่งซื้ อเครื่ องปรับอากาศจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น มีกาไรสุ ทธิ 22 ล้านบาท (2561: 55 ล้านบาท) กาไรลดลงเนื่ องจากมี
ค่าใช้จ่าย pre operating สาหรับธุรกิจใหม่
3. รายได้จากกลุ่มชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า มีจานวน 2,983 ล้านบาท (2561: 3,111 ล้านบาท) ลดลง 128 ล้าน
บาท มีกาไรสุ ทธิ 247 ล้านบาท (2561: 284 ล้านบาท) ลดลงเนื่องจากธุรกิจชิ้นส่ วนมีการแข่งขันสู งขึ้น
โดยรวมปี 2562 บริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่หากรวมกาไรจากรายการพิเศษ
ทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้นจาก 431 ล้านบาท เป็ นกาไรสุ ทธิ 722 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานด้านอื่นๆ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน)ได้มีการทากิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และปี ที่ผา่ นมา
ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ 2562 ที่ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบการเงิน ณ
วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
2562 ซึ่ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี 2562 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจานวน
145,102,542 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.87
ไม่เห็นด้วยจานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจานวน
195,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.13
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562

หน้า 4 ของจานวน 8 หน้า
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปันผลสาหรับปี 2562
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริ ษทั ที่มี กาไร บริ ษทั ฯ จึงเห็ นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรดังกล่าว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุ ทธิตามงบการเงิน (บาท)
จานวนหุน้
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ :
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
- เงินปั นผลงวดสิ้นปี (บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562
722,110,002
287,777,339

ปี 2561
430,696,091
287,777,339

0.50
0.35
244,610,738
ร้อยละ 33.87*

0.50
0.50
287,777,339
ร้อยละ 66.82

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนิ นงานประจาปี 2562 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ้ นละ 0.35 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27
เมษายน 2563 ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดสรรสารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปั นผลงวดสิ้ นปี อัตราหุ้นละ 0.35 บาท จ่ายจากเงินปั นผล
หรื อ เงิ น ส่ วนแบ่ งกาไรที่ ได้รับ ยกเว้น ไม่ ตอ้ งน ามารวมค านวณเป็ นรายได้เพื่อเสี ยภาษี เงิน ได้นิติบุ คคล ผูถ้ ื อหุ้น บุ คคล
ธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจานวน
144,954,442 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.76
ไม่เห็นด้วยจานวน
343,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.24
งดออกเสี ยงจานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิให้จดั สรรเงินปันผลประจาปี 2562 ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท้ ี่ออกตามวาระ
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 16 ได้กาหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 9
ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจานวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในปี 2563 นี้ คือ
1. นางชนิสา
ชุติภทั ร์
2. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
3. นายสมบุญ
เกิดหลิน

หน้า 5 ของจานวน 8 หน้า
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็ นอิสระ และความ เชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกาหนดวาระต้อง
ออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั และคณะกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่
ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นางชนิสา ชุติภทั ร์
เห็นด้วยจานวน
141,850,142 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.63
ไม่เห็นด้วยจานวน
3,293,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.27
งดออกเสี ยงจานวน
154,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.10
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
(2) พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวฒั นเศรษฐ
เห็นด้วยจานวน
141,850,142 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.63
ไม่เห็นด้วยจานวน
3,293,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.27
งดออกเสี ยงจานวน
154,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.10
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
(3) นายสมบุญ
เกิดหลิน
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย

141,850,142
3,293,000
154,400
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.63
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.27
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.10
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการใหม่
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเห็นว่าเพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงควรเพิ่ม
จานวนกรรมการบริ ษทั อีก 1 ท่าน จากเดิมจานวน 9 ท่าน เป็ นจานวน 10 ท่าน โดยเสนอชื่อนายสมใจ เชาว์พานิช เข้าเป็ น
กรรมการบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองตามความเห็นของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ เพิ่มจานวน
กรรมการบริ ษทั จาก 9 ท่าน เป็ น 10 ท่าน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง นาย
สมใจ เชาว์พานิช เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั (ดูเอกสารแนบลาดับที่ 4) คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้นาเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

หน้า 6 ของจานวน 8 หน้า
ผูถ้ ื อหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขานุ การที่ ประชุ มจึ งเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจานวน
141,507,042 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.39
ไม่เห็นด้วยจานวน
3,636 ,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.50
งดออกเสี ยงจานวน
154,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.11
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุ มตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ
บริ ษทั ฯ ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ดังนี้
รายละเอียด

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ประธาน
กรรมการ

1.ค่าตอบแทนประจา
คณะกรรมการบริ ษทั
2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

60,000

30,000

บาท/เดือน

บาท/คน/เดือน

20,000

10,000

บาท/คน /ครั้ง

บาท/คน/ครั้ง

20,000

10,000

บาท/คน /ครั้ง

บาท/คน/ครั้ง

ปี 2562
รวมทั้งปี

ประธาน
กรรมการ
60,000

30,000

3,060,000

บาท/เดือน

บาท/คน/เดือน

20,000

10,000

บาท/คน /ครั้ง

บาท/คน/ครั้ง

20,000

10,000

บาท/คน /ครั้ง

บาท/คน/ครั้ง

600,000
160,000

กรรมการ

รวมทั้งปี
2,520,000
540,000
150,000

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
20,000
10,000
20,000
10,000
บาท/คน /ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน /ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
และกาหนดค่าตอบแทน
60,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
CG & CSR
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Risk Management
7.รถประจาตาแหน่ง
35,000 บาท/เดือน
ไม่มี
420,000 40,000 บาท/เดือน
ไม่มี
480,000
8. อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รวมทั้งสิ้น
4,300,000
3,690,000
หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่ น โบนัส บาเหน็จ หุ้นบริ ษทั warrant ค่าน้ ามันเดิ นทาง ประกันอุบตั ิ เหตุ ประกันชี วิต
ประกันสุ ขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณา อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000
บาท ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขานุ การที่ ประชุ มจึ งเสนอขอให้ที่ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้

หน้า 7 ของจานวน 8 หน้า
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย

144,954,442
343,100
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.76
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.24
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
คุณสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริ ฐ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรื อ คุณเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/
หรื อ คุณมาริ ษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตเลขที่ 5752 จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรั บปี 2563 จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยสาหรับปี 2563 โดยผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2562: 4,304,000
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี้
ปี 2563 (ปี ที่นาเสนอ)
ประจาปี
ไตรมาส รวมทั้งสิ้ น
ปี 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ท จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จากัด
บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จากัด
บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ท จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ท จากัด
บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จากัด
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จากัด
บริ ษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริ ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั โอดิน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ยะลาฟ้าสะอาด จากัด
บริ ษทั โอดิน เมียนมาร์ จากัด

510,000
370,000
340,000
280,000
280,000
50,000
200,000
200,000
370,000
180,000
155,000
50,000
50,000
50,000
3,085,000

320,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
20,000
80,000
20,000
15,000
665,000

830,000
430,000
400,000
310,000
310,000
50,000
230,000
220,000
450,000
200,000
170,000
50,000
50,000
50,000
3,750,000

830,000
490,000
430,000
380,000
338,000
80,000
278,000
240,000
500,000
290,000
50,000
228,000
70,000
50,000
50,000
4,304,000

หน้า 8 ของจานวน 8 หน้า
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จ ากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย โดยกาหนดค่ าสอบบัญ ชี ภายในวงเงิ น 3,750,000 บาท
สาหรับปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้น
ไม่ผูถ้ ื อหุ ้นอื่นใดมี ขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเพิ่มเติ ม เลขานุ การที่ ประชุ มจึงขอให้ที่ ประชุ มพิจารณา
ลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจานวน
145,297,542 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยงจานวน
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท
วาระที่ 9 เรื่ องอื่น ๆ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม เวลา 14.35 น. ( 35 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ....................................................ประธานที่ประชุม
(นายสาธิต ชาญชาวน์กุล)

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

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมบุญ เกิดหลิน)

