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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 23/2560 

วนัที, 30  มีนาคม พ.ศ. 2560  
ณ หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

เริ,มประชุมเวลา 14.:: น. 
 

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

ออกเสียงของบริษทัดงันี+  
หุน้จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จาํนวน  287,777,339 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ที,มีสิทธิออกเสียง   จาํนวน             4,970 ราย 
  
 
 
 
 
 
 
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  
3. คุณชยัศกัดิF  องัคสุ์วรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. คุณวศิาล วฒิุศกัดิF ศิลป์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6. คุณชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. พล.ต.ต.นพ.นพศกัดิF   ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน กรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ ESG และกรรมการ 
9. คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ ESG และกรรมการ 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
  คุณวภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชี 
  คุณเอกสิทธิF  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชี 
  คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการที,ประชุม 

 เริ,มประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ที,มาประชุมทั+งหมดจาํนวน 107  ราย 116  ราย 
มาดว้ยตนเอง   53  ราย   61  ราย 
รับมอบฉนัทะ   54  ราย   55  ราย 
จาํนวนหุน้ทั+งหมด 153,658,617 หุน้ 155,267,579 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ที,จาํหน่ายไดท้ั+งหมด 53.39 53.95 
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เลขานุการที,ประชุมไดแ้จ้งให้ที,ประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
คาํถามล่วงหน้า และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการเลือกตั+งเป็นกรรมการ นับตั+งแต่วนัที,  N5 กันยายน 2559 ถึงวนัที,  N5 
ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาํถามล่วงหน้าและเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการ
เลือกตั+งเป็นกรรมการมาแต่อยา่งใด  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในครั+ งนี+  มติของที,ประชุมใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ RS” โดยมติของที,ประชุมผู ้
ถือหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ,งหุน้เป็นหนึ,ง
เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ,มขึ+นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี+ขาด  และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดกาเครื,องหมาย � ลงในช่อง        วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนที,ไดม้อบใหล่้วงหนา้ไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรนี+จะใชเ้วลาประมาณ 1 นาที 
เมื,อครบเวลา จะมีเจา้หนา้ที,เป็นผูจ้ดัเก็บและทาํการรวบรวมคะแนน การนบัคะแนน จะนบัเสียงที,ไม่เห็นดว้ย นบัเสียงที,งด
ออกเสียง และที,เหลือ คือเสียงที,เห็นดว้ยเพื,อประกาศใหที้,ประชุมทราบ โดยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในครั+ งนี+  มีผูต้รวจ
สอบนบัคะแนนเสียงคือ นายสนัทดั กองทพัธรรม จากสาํนกังานกฎหมายกองทพัธรรม 
 

วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 22/2559 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 22/2559 ซึ,งประชุมเมื,อ
วนัที, 1 เมษายน VWW9 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื,อรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที, 22/VWW9 
 

วาระที, 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ   

คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ดงันี+   
ในรอบปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 7,468 ลา้นบาท ลดลง 672 ลา้นบาท คิดเป็น 8% มาจาก  
1. รายไดจ้ากกลุ่ม OEM จาํนวน 3,118 ลา้นบาท (2558: 4,048 ลา้นบาท) ลดลง 929 ลา้นบาท จากการผลิต 

ของลูกคา้ลดลง โดยในปี 2559 มียอดการผลิต OEM จาํนวน 360,000 เครื,อง (2558: 476,000 เครื,อง) 
2. รายไดจ้ากกลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใชส้าํหรับยานพาหนะ จาํนวน 1,152 ลา้นบาท (2558: 906 ลา้นบาท)  

เพิ,มขึ+น 245 ลา้นบาท มาจาก  
2.1 งานชิ+นส่วนท่อสาํหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนตมี์รายไดเ้พิ,มขึ+น 67 ลา้นบาท  
2.2 รายไดข้องบริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั,น จาํกดั จาํนวน 176 ลา้นบาท (ไดเ้ปลี,ยน 

   จากบริษทัร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในครึ, งปีหลงั) 
3. รายไดจ้ากกลุ่มชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 2,998 ลา้นบาท (2558: 3,034 ลา้นบาท) ลดลง 36 ลา้นบาท 
4. รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ มีจาํนวน 200 ลา้นบาท (2558: 152 ลา้นบาท) เพิ,มขึ+น 48 ลา้นบาท  
 

กาํไรสุทธิ จาํนวน S:V ลา้นบาท  (VWW]: SN: ลา้นบาท) กาํไรสุทธิลดลง ] ลา้นบาท มาจากแต่ละธุรกิจดงันี+  
1. กลุ่มชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้า มีกาํไรสุทธิ 325 ลา้นบาท (2558: 334 ลา้นบาท) ลดลง 9 ลา้นบาท 
2. กลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใช้สําหรับยานพาหนะ มีกาํไรสุทธิ 123 ลา้นบาท (2558: 83 ลา้นบาท) เพิ,มขึ+น 40 

ลา้นบาท 
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3. กลุ่ม OEM มีกาํไรสุทธิ 58 ลา้นบาท (VWW]: 98 ลา้นบาท) ลดลง 38 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินชดเชยการเลิก 
จา้งสาํหรับพนกังานจาํนวน 24 ลา้นบาท  

4. การดาํเนินงานอื,นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจาํนวน 105 ลา้นบาท  
โครงการต่างๆที,ระยอง 
บริษทัมีความตั+งใจที,จะทาํใหโ้รงงานที,ระยองเป็นศูนยก์ารผลิตที,ครบวงจรสาํหรับธุรกิจเครื,องใชไ้ฟฟ้า  เมื,อลูกคา้

มาเยี,ยมชมจะเกิดความมั,นใจมากยิ,งขึ+น และการมาอยูร่วมกนัจะสามารถลดตน้ทุนได ้ขณะนี+ โรงงานประกอบและโรงฉีด
พลาสติกไดด้าํเนินการผลิตอยา่งเตม็ที, ช่วงแรกที,ยา้ยสายการผลิตมาอาจมีความขลุกขลกับา้ง แต่ยงัรักษาการส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ได ้

โครงการ solar rooftop มีกําลังไฟฟ้า 3.4 เมกะวตัต์ อยู่ระหว่างรอเชื,อมไฟโครงการเข้ากับโรงงานในช่วง
สงกรานต ์และจะสามารถจ่ายไฟเขา้ระบบไดใ้นเดือนพฤษภาคม  

โครงการนํ+ าประปา สามารถนํานํ+ าประปามาใชใ้นโรงงานฉีดพลาสติกและโรงพ่นสีไดเ้ต็มที,แลว้ สามารถลด
ค่าใชจ่้ายไดเ้ช่นเดียวกนั 

ผลการดาํเนินงานดา้นอื,นๆ 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)ไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ 

ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั,น เมื,อวนัที, Ng ตุลาคม VWW] มีการจดัตั+งคณะทาํงานจดัประชุมร่วมกบัทุกแผนก
และติดตามงานเป็นประจาํทุกเดือน 

2. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)ไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1 ใน 55 บริษทัจดทะเบียนใหอ้ยูใ่น 
รายชื,อหุน้ย ั,งยนื หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ,ง ซพัพลาย จาํกดั (บริษทัยอ่ย)  ไดรั้บรางวลัผูผ้ลิตชิ+นส่วนยานยนตไ์ทยดีเด่น 
ประจาํปี 2559 จากสมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย 

 

คุณปัณโณ  สุทธิวริิยะ  
 1.จากรายงานประจาํปีมีแผนจะเพิ,มยอดขายปีละ 10% ใน 3 ปีขา้งหนา้มีแนวทางอยา่งไร 
 2. ธุรกิจที,มีผลขาดทุนมีแผนจดัการอยา่งไร 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  
โรงงานที,จงัหวดัระยอง จะเป็น one stop shopping ซึ, งเป็นแนวความคิดเดิมตั+งแต่ซื+อโรงงานแหลมฉบัง โดย

โรงงานแหลมฉบงัอยูใ่นเขตส่งออก EPZ ไดเ้ปรียบเรื,องภาษีสรรพสามิต ซึ,งจะคิดภาษีจากราคา ณ หนา้โรงงาน ซึ, งปัจจุบนั
ลูกคา้รายใหญ่มีการส่งออกค่อนขา้งมาก แต่จะมีช่วง low season ระยะเวลา 7-8  เดือน จะไม่มีงานทาํ บริษทัฯ จะยา้ยงาน
อื,น เขา้ไปทาํที,แหลมฉบงั ก็จะมีปัญหาทางดา้นการเดินพิธีการผ่านศุลกากร บริษทัฯ จึงขอลูกคา้ยา้ยออกมาจากแหลมฉบงั
ไปที,ระยองเพื,อบริหารเรื,อง low season  โดยเริ,มแรกลูกคา้ไม่เห็นดว้ยเพราะจะมีค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งเพิ,มขึ+น บริษทัฯ 
เจรจากบัลูกคา้เป็นระยะเวลา 3 ปี ลูกคา้จึงยอมใหย้า้ยโรงงานมาที,จงัหวดัระยอง 

การยา้ยมาที,จงัหวดัระยอง ไดมี้การซื+อที,ดินเพิ,ม จากเดิมมีเพียง 25 ไร่ ปัจจุบนัเพิ,มเป็น 250 ไร่ โดยพื+นที,จาํนวน 
50 ไร่ สาํหรับทาํโครงการบ่อนํ+ าประปา  โดยมีกาํลงัการผลิต 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั  เนื,องจากที,ระยองมีปัญหาขาด
แคลนนํ+ า ตอ้งซื+อนํ+ ามาใช ้ 

โรงงานที,ระยองจะกลายเป็น one stop shopping รายไดจ้ะเพิ,มขึ+นจากงาน OEM แต่กาํไรที,ไดจ้ะไดจ้ากงานตน้นํ+ า 
โดยบริษทัเนน้ทาํ OEM และให้ลูกคา้ซื+อชิ+นส่วนจากบริษทั ก็จะสามารถทาํใหบ้ริษทัเพิ,มยอดขายได ้ ทางดา้นตน้ทุน ก็จะ
ทาํใหค้่าขนส่งชิ+นส่วนที,เคยส่งจากสมุทรปราการ หรือระยองไปประกอบที,แหลมฉบงัตํ,าลง สินคา้คงคลงัจะหายไป กาที,มา
อยู่รวมกันจะทําให้มีประสิทธิภาพดีขึ+ น โดยจะมีการปรับโครงสร้างขององค์กร รวมถึงการวางระบบ IT เพื,อเพิ,ม
ประสิทธิภาพ และเพื,อไม่ใหเ้กิดการวา่งงานแอบแฝง และจะพยายามใชเ้ครื,องจกัรใหไ้ดต้ลอด 24 ชั,วโมง  
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คุณธงชยั พรหมลิขิตกลุ  
1. โรงงานที,แหลมฉบงัมีแผนจะทาํอยา่งไรต่อไป 
2. การจดัตั+งบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  
1. โรงงานที,แหลมฉบงัจาํนวน 48 ไร่ 1) ปล่อยใหเ้ช่า ซึ,งจะหาลูกคา้ที,สามารถเช่าไดอ้ยา่งต่อเนื,อง 3 ปีขึ+นไป 2) 

เก็บไวท้าํ logistic เพราะอยูใ่กลท่้าเรือแหลมฉบงั 
2. โรงไฟฟ้าขยะ เดิมทาํในนามบริษทัที, ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล ถือหุ้น ซึ, งหลงัจากคุยกบัผูน้าํทอ้งถิ,นใน

จงัหวดัยะลา ดูแลว้คาดวา่จะมีความเป็นไปได ้จึงนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั และเชิญผูมี้ประสบการณ์เขา้มาร่วมหุน้ดว้ย 
1) บริษัท ยูเอซี ยูทิ ลิตีส์ จํากัด มีประสบการณ์ด้านไบโอแก๊ส 2) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั,น จํากัด (มหาชน) มี
ประสบการณ์ดา้นอิเล็คทรอนิคส์ ส่วนการไปลงทุนที,จงัหวดัยะลาเพราะอยูใ่นโซนที,รัฐบาลให้ส่วนเพิ,มราคารับซื+อไฟฟ้า
และอยู่ในเขตประกาศ ม.44 ซึ, งให้ประโยชน์กับโครงการที,บริษทัไปนําเสนอ ขณะนี+ อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมติัโครงการ 

 

คุณสถาพร ผงันิรันดร์ อตัราส่วนสภาพคล่อง และหนี+ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะเกิดไขมนัส่วนเกินหรือไม่ 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล อตัราส่วนทางการเงินทั+ ง 5 มุมมอง บริษทับริหารและควบคุมทุกดา้นอยูแ่ลว้ ส่วน

วงจรเงินสดที,ติดลบจะพยายามติดลบใหม้ากขึ+น  
 

คุณสญัญลกัษณ์ ศรีมงัคละ ผลขาดทุนที, SCAN มีแผนอยา่งไร 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล  SCAN  มีทรัพยสิ์นที,เราลงทุนไป หากขายไดก็้สามารถหยดุค่าเสื,อมได ้แต่หากขาย

ไม่ไดก็้ตอ้งใชท้รัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี+ ไดเ้จรจากบัลูกคา้เพื,อยา้ยสายการผลิต Hose มาที,บริษทั เอส เอน็ ซี 
คูลลิ,ง ซพัพลาย จาํกดั  เพื,อลดตน้ทุนผลิตและค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยในภาพรวม SCAN จะขาดทุนนอ้ยกวา่ปีที,แลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,อรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 
 

วาระที, 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั ซึ, งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ 
วนัสิ+นสุดของรอบปีบญัชีที,ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 
2559 ซึ,ง แสดงอยูใ่นรายงานประจาํปี ที,ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 ซึ, ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้  
 คุณสถาพร ผงันิรันดร์  ไม่เห็นดว้ยกบัภาษาที,ใชใ้นรายงานผูส้อบบญัชีหนา้ที, 5 ยอ่หนา้ที, 3  “ขา้พเจา้ไดสื้,อสาร
กบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเกี,ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ไดว้างแผนไวป้ระเด็นที,มีนยัสาํคญัที,
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที,มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ, งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้” ซึ,งหากไม่พบขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญั ผูส้อบบญัชีก็ไม่ควรเขียนในลกัษณะนี+  
 คุณวภิาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  มาตรฐานการสอบบญัชีปีนี+ มีการเปลี,ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ให้ขอ้มูลเพิ,มเติมค่อนข้างมาก สําหรับเรื, องที, เขียนอยู่ในย่อหน้านี+ ทางผูส้อบบัญชีได้ทําหน้าที,ในการสื,อสารให้ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารวา่จะมีการวางแผนการตรวจสอบอยา่งไร และเรื,องสาํคญัจากการตรวจสอบ รวมถึง
ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน โดยในระหวา่งปีที,ผา่นมามีการนาํเสนอเกี,ยวระบบการควบคุมภายในที,มีขอ้สงัเกต
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และขอ้เสนอแนะ  หลงัจากนาํเสนอแลว้ทางบริษทัไดมี้การแกไ้ขอยา่งเพียงพอ ซึ,งโดยสรุปแลว้ขอ้บกพร่องที,พบไม่ไดท้าํ
ใหง้บการเงินไม่ถูกตอ้งตามที,ควร 

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี งบการเงินของบริษทัฯ เป็นงบที,ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นแบบไม่เงื,อนไข เป็นหนา้ที,ของ
ผูส้อบบัญชีที,จะต้องชี+ ประเด็นที, มีนัยสําคัญ (key audit matter) ซึ, งก่อนที,งบการเงินจะประกาศ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูส้อบบญัชีไดมี้การประชุมร่วมกนัเพื,อใหแ้น่ใจวา่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนจะไม่ตีความงบการเงินผิดไป 
 

 คุณสถาพร ผงันิรันดร์  สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือมากเพราะเหตุใด 
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล สินคา้คงเหลือที,เพิ,มมากขึ+น มาจากการเตรียมผลิตสินคา้ไวล่้วงหนา้ 2 เดือน สําหรับ
รองรับการยา้ยสายการผลิตจากแหลมฉบงั เพื,อสร้างความมั,นใจใหก้บัลูกคา้วา่จะมีสินคา้เพียงพอไม่กระทบต่อการผลิต 
  
  ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน 155,005,579 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน 262,000 เสียง 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจาํปี 2559 
 
 

วาระที, 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 2559 
คุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษทัที,มีกาํไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัซึ,งกาํหนดใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรดงักล่าว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที,ผา่นมาดงันี+  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 
กาํไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 401,654,953 409,861,953 
จาํนวนหุ้น 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 
- เงินปันผลงวดสิ+นปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.40 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั+งสิ+น (บาท) 258,999,605 258,999,605 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  64.48 ร้อยละ  63.19 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในงวดสิ+นปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที, 28 
เมษายน VW60 ซึ, งเมื,อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ทั+งนี+บริษทั
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ N:% ของทุนจดทะเบียน  
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เงินปันผลดงักล่าวเป็นเงินปันผลที, บริษทัแม่ ไดรั้บมาจาก บริษทัลูก ซึ, ง บริษทัแม่ ถือหุ้น ใน บริษทัลูก ไม่นอ้ย
กวา่ 25% เป็นรายไดเ้งินปันผลที, บริษทัแม่ ไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั+น เงินปันผลที,ท่านผูถื้อหุ้น
ไดรั้บในปีนี+  จึงไม่ไดสิ้ทธิเครดิตภาษี 2/8  และ เงินปันผลนี+  บริษทั ไดห้กั ณ ที,จ่ายไวแ้ลว้ 10% 

คุณกิตติภณ  สุนทร ภาณิชย ์สอบถามอตัราเงินปันผลที,ไม่ไดสิ้ทธิเครดิตภาษี บริษทัไดสิ้ทธิยกเวน้ภาษีอีกกี,ปี 
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี บริษทัลูกส่วนใหญ่เป็น BOI SME ไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีนิติบุคคล 8 ปี ซึ, งไดใ้ช้

สิทธิประโยชน์มาแลว้เฉลี,ย  6 ปี ดงันั+นบริษทัจะไดสิ้ทธิยกเวน้ภาษีอีก 2 ปี 
 

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

เห็นดว้ยจาํนวน 155,267,579 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2559 ไดต้ามที,เสนอมา 
 
 

วาระที, 5 พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนผูที้,ออกตามวาระ 
 

 นายชยัศกัดิF  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื,อให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั+งกรรมการบริษทัฯ ทดแทนกรรมการที,ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ,งในสาม (N/R)  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 2560 นี+  คือ 

   1. นางชนิสา              ชุติภทัร์ 
   2. พล.ต.ต. นพ. นพศกัดิF       ภูวฒันเศรษฐ 
   3. นายสมบุญ  เกิดหลิน 

 

 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 
 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 
ที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั+งกรรมการที,ออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื,อกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ต่ออีกวาระหนึ,ง  ดงันี+  
 
 
 



หนา้   7   ของจาํนวน   10   หนา้ 

 (1) นางชนิสา  ชุติภทัร์ 
เห็นดว้ยจาํนวน 155,193,579 เสียง  
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 74,000 เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง 

(2) พล.ต.ต. นพ. นพศกัดิF   ภูวฒันเศรษฐ 
เห็นดว้ยจาํนวน 155,193,579 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 74,000 เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง 

 (3) นายสมบุญ  เกิดหลิน 
เห็นดว้ยจาํนวน 155,190,579 เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 74,000 เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน 3,000 เสียง  

 
  

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

วาระที, 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 คุณชยัศกัดิF   องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ, งกาํหนดให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี 
 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 ดงันี+  
 

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

ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

รายละเอยีด ปี 2560 (ปีที�เสนอ) 

  ประธานกรรมการ กรรมการ  รวมทั�งปี  

N.ค่าตอบแทนประจาํคณะกรรมการบริษทั 100,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
3,000,000     

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  

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

รวมทั�งสิ�น             4,320,000 



หนา้   8   ของจาํนวน   10   หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,320,000 
บาท ซึ,งเป็นค่าตอบแทนที,อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื,นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

คุณชยัศกัดิF   องัค์สุวรรณ   แจง้ต่อที,ประชุมว่า  นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษทัแสดงความ
จาํนงปรับลดค่าตอบแทนประจาํลง จากเดือนละ 100,000 บาท เหลือเดือนละ 60,000 บาท 

คุณสถาพร ผงันิรันดร์ สอบถามรถประจาํตาํแหน่งที,เพิ,มขึ+น  
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  เปลี,ยนรถประจาํตาํแหน่งของประธานกรรมการบริษทั แทนคนัเดิมที,ใชม้าแลว้ 7 ปี 
ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม  เลขานุการที,ประชุมจึงเสนอขอให้ที,ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  
เห็นดว้ยจาํนวน 155,124,279 เสียง  
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 140,500 เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน 2,800 เสียง 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัมอบอาํนาจให้คณะกรรมการของบริษทัฯ 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+งนายเอกสิทธิF  ชู
ธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือนายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4628 และ/หรือนางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน R�W� จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2560 โดยผูส้อบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 
4,250,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2559: 3,800,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงันี+  

 
 

  
ปี 2560 (ปีที,นาํเสนอ) 

  
  

ประจาํปี ไตรมาส รวมทั+งสิ+น 
 

ปี 2559 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 590,000 160,000 750,000 
 

750,000 

2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั 390,000 80,000 470,000 
 

450,000 

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ,ง ซพัพลาย จาํกดั 330,000 80,000 410,000 
 

400,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชั,น จาํกดั 290,000 50,000 340,000 
 

340,000 

5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั,น จาํกดั  250,000 40,000 290,000 
 

260,000 

6 บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จาํกดั 190,000 30,000 220,000 
 

220,000 

7 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 230,000 40,000 270,000 
 

220,000 

8 บริษทั อินฟินิตี+  พาร์ท จาํกดั 230,000 40,000 270,000 
 

220,000 

       



หนา้   9   ของจาํนวน   10   หนา้ 

  ปี 2560 (ปีที,นาํเสนอ)   

  ประจาํปี ไตรมาส รวมทั+งสิ+น  ปี 2559 

9 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 200,000 20,000 220,000 
 

180,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวตีิ+  แอนโทโลจี จาํกดั 260,000 40,000 300,000 
 

260,000 

11 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 210,000 20,000 230,000 
 

140,000 

12 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชั,น จาํกดั 145,000 15,000 160,000 
 

130,000 

13 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชั,น จาํกดั 145,000 15,000 160,000 
 

130,000 

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

 50,000 

15 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั 60,000 - 60,000  50,000 

16 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 50,000 - 50,000    - 

  
3,620,000 630,000 4,250,000 

 

3,800,000 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อแต่งตั+งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,250,000 บาท 
สาํหรับปี 2560 ตามที,กล่าวขา้งตน้ 

 
 

คุณสถาพร ผงันิรันดร์  สอบถามค่าสอบบญัชีที,เพิ,มขึ+นเพราะเหตุผลใด 
คุณวภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก  ผูส้อบบญัชี ชี+แจงวา่ ค่าสอบบญัชีที,เพิ,มขึ+นมาจาก 
1. จาํนวนบริษทัที,เพิ,มขึ+น 1 บริษทั คือ บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 
2. หลายบริษทัจดัตั+งขึ+นใหม่ในปี 2559  การดาํเนินงานเพิ,งเริ,มตน้ไม่เตม็ปี ดงันั+นในปี 2560 จึงปรับเพิ,มค่า 

สอบบญัชีขึ+นมา โดยภาพรวมมีการปรับขึ+นอา้งอิงจากการทาํงานตามชั,วโมงจริง จาก 2-3 ปีที,ผ่านมาพบวา่จาํนวนชั,วโมง
การทาํงานที,ผูส้อบบญัชีไดป้ระมาณไวต้ ํ,ากวา่ชั,วโมงการทาํงานที,เกิดขึ+นจริง แต่ค่าสอบบญัชีไม่ไดมี้การปรับเพิ,มแต่อยา่ง
ใด จึงขอปรับเพิ,มขึ+นสาํหรับปีนี+ เพื,อสะทอ้นการทาํงานจริงของผูส้อบบญัชี ซึ, งเชื,อวา่ผูถื้อหุ้นคงอยากจะเห็นผูส้อบบญัชี
ทาํงานอยา่งเตม็ที,เพื,อสะทอ้นงบการเงินไดแ้สดงความเห็นอยา่งถูกตอ้ง 

 

ไม่ผูถื้อหุ้นอื,นใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอให้ที,ประชุมพิจารณา
ลงคะแนน โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน NWW,:::,:�� เสียง 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  N�N,W:: เสียง 
งดออกเสียงจาํนวน 76,000 เสียง 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมติัให้แต่งตั+งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท  

 
วาระที, ] เรื,องอื,น ๆ 
 คุณกิตติชยั เอกไพบูลยก์ลุ   

1. จากหนงัสือพิมพล์งข่าววา่บริษทัมีงานลน้จริงหรือไม่  
2. บริษทัมีแผนที,จะขยายไปยงั  กลุ่มประเทศ CLMV กมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม หรือไม่ 
3. ธุรกิจของ SNC  

 



หนา้   10   ของจาํนวน   10   หนา้ 

4. โอกาสการขึ+นของหุน้ SNC 
5. ขออาหารคาวสาํหรับการจดัประชุมครั+ งหนา้ 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  
1. งานไม่ลน้แต่เป็นช่วง High season  แต่การส่งมอบยงั 100%  
2. หากลูกคา้ไม่ยา้ยไป กลุ่มประเทศ CLMV  บริษทัก็ไม่ไป โดยค่าแรงกลุ่มประเทศ CLMV ถูกจริง แต่ตอ้ง

เป็นงานที,ไม่ใชท้กัษะ แต่ธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งใชท้กัษะ เพราะฉะนั+นบริษทัฯไปจะไม่ไดป้ระโยชน์มากนกั 
3. ธุรกิจมี 3 ส่วน คือ 1) ชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้าในบา้น 2) ชิ+นส่วนรถยนต ์3) ประกอบแอร์สาํเร็จรูปทั+งชุด  
4. ราคาหุน้ของ SNC อยากใหส้ะทอ้นมาจากผลประกอบการจริงๆของบริษทั  
5. จะพิจารณาจดัเตรียมอาหารคาวสาํหรับรอบหนา้ 
 
ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม เวลา 15.52 น. (1 ชั,วโมง 52 นาที) 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 
 

 

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

                (นางสาวเกศริน เดชพนัธ์ุ) 

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

 

 
ลงชื,อ.....................................................................กรรมการ 
   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ)  (นายสามิตต ์ ผลิตกรรม) 

 


