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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 24/2561 
วนัที, 30  มีนาคม พ.ศ. 2561  

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 
  
 
 
 
 
 
 
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 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
8. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ ESG และกรรมการ 
9. คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม ประธานกรรมการ ESG กรรมการบริหารความเสี,ยง และกรรมการ 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
  คุณวไิลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชี 
  คุณเอกสิทธิF  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชี 
  คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการที,ประชุม 
 

กรรมการที,เขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั+งหมด

 เริ,มประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ที,มาประชุมทั+งหมดจาํนวน 78  ราย 92  ราย 
มาดว้ยตนเอง  70  ราย   81  ราย 
รับมอบฉนัทะ    8  ราย   11  ราย 
จาํนวนหุน้ทั+งหมด 121,806,755 หุน้ 135,893,955 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ที,จาํหน่ายไดท้ั+งหมด 42.33 47.22 
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เลขานุการที,ประชุมไดแ้จ้งให้ที,ประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
คาํถามล่วงหน้า และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการเลือกตั+งเป็นกรรมการ นับตั+งแต่วนัที,  O5 กันยายน 2560 ถึงวนัที,  O5 
ธนัวาคม 2560 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 ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดกาเครื,องหมาย � ลงในช่อง        วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนที,ไดม้อบใหล่้วงหนา้ไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรนี+จะใชเ้วลาประมาณ 1 นาที 
เมื,อครบเวลา จะมีเจา้หนา้ที,เป็นผูจ้ดัเก็บและทาํการรวบรวมคะแนน การนบัคะแนน จะนบัเสียงที,ไม่เห็นดว้ย นบัเสียงที,งด
ออกเสียง บตัรเสีย และที,เหลือ คือเสียงที,เห็นดว้ยเพื,อประกาศใหที้,ประชุมทราบ กรณีดงัต่อไปนี+บริษทัจะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
ทาํเครื,องหมายลงคะแนนในบตัรไม่ชดัเจน หรือมากกวา่ O ขอ้ หรือไม่ทาํเครื,องหมายลงในช่องใดๆ หรือมีการแกไ้ข
เครื,องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื,อกาํกบัการแกไ้ข หรือไม่ลงลายมือชื,อในบตัรลงคะแนน โดยในการตรวจ
นบัคะแนนเสียงในครั+ งนี+  มีผูต้รวจสอบนบัคะแนนเสียงคือ นายสนัทดั กองทพัธรรม จากสาํนกังานกฎหมายกองทพัธรรม 
 

วาระที, 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 23/2560 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั+ งที, 23/2560 ซึ,งประชุมเมื,อ
วนัที, 30 มีนาคม XY60 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื,อรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั+ งที, 23/XY60 
 

วาระที, 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ   

คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ดงันี+   
ในรอบปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 7,527 ลา้นบาท เพิ,มขึ+น 59 ลา้นบาท คิดเป็น 1% มาจาก  
1. รายไดจ้ากกลุ่ม OEM จาํนวน 2,947 ลา้นบาท (2559: 3,118 ลา้นบาท) ลดลง 171 ลา้นบาท จากการผลิต 

ของลูกคา้ลดลง โดยในปี 2560 มียอดการผลิต OEM จาํนวน 335,000 เครื,อง (2559: 363,000 เครื,อง) 
2. รายไดจ้ากกลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใชส้าํหรับยานพาหนะ จาํนวน 1,407 ลา้นบาท (2559: 1,152 ลา้นบาท)  

เพิ,มขึ+น 255 ลา้นบาท มาจาก  
2.1 รายไดข้องบริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั,น จาํกดั เพิ,มขึ+น 162 ลา้นบาท  
2.2 งานชิ+นส่วนท่อสาํหรับอุตสาหกรรมแอร์รถยนตมี์รายไดเ้พิ,มขึ+น 91 ลา้นบาท  
2.3 งานชิ+นส่วนพลาสติกมีรายไดเ้พิ,มขึ+น 25 ลา้นบาท 

3. รายไดจ้ากกลุ่มชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้า มีจาํนวน 3,124 ลา้นบาท (2559: 2,998 ลา้นบาท) เพิ,มขึ+น 126 ลา้น 
บาท ปัจจยัที,มีผลคือราคาทองแดงในตลาดโลกปรับสูงขึ+น 

4. รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ มีจาํนวน 49 ลา้นบาท (2559: 200 ลา้นบาท) ลดลง 151 ลา้นบาท จากการขาย 
หุน้สามญัทั+งหมดของบริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลล ์จาํกดั  
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กาํไรสุทธิ จาํนวน T:1 ลา้นบาท  (XYY9: T:2 ลา้นบาท) กาํไรสุทธิลดลง 1 ลา้นบาท มาจากแต่ละธุรกิจดงันี+  
1. กลุ่มชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้า มีกาํไรสุทธิ 331 ลา้นบาท (2559: 325 ลา้นบาท) เพิ,มขึ+น 6 ลา้นบาท 
2. กลุ่ม OEM มีกาํไรสุทธิ 46 ลา้นบาท (XYY9: 59 ลา้นบาท) ลดลง 13 ลา้นบาท  
3. กลุ่มชิ+นส่วนอุปกรณ์ที,ใชส้ําหรับยานพาหนะ มีกาํไรสุทธิ 155 ลา้นบาท (2559: 123 ลา้นบาท) เพิ,มขึ+น 32 

ลา้นบาท 
4. การดาํเนินงานอื,นๆ มีผลประกอบการขาดทุนจาํนวน 131 ลา้นบาท  
กิจกรรมสาํคญัในช่วงปีที,ผา่น 
- ปลายปี 2559  มีการยา้ยโรงงานที,แหลมฉบงัมาที,ระยอง เพื,อจะให้เกิดการบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกนัที,

ระยองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ตน้ปี  2560 SFHI รวมกิจการกบั IMP ส่วน MSPC อยูร่ะหวา่งการพิจารณารวมกิจการกบับริษทัลูกแห่งหนึ,ง 

เพื,อลดค่าใชจ่้าย ส่วน SSMA มีแนวทางเพิ,มลูกคา้ที,มี profit margin ที,สูงขึ+น 
- กลางปี 2560 ขายบริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลล ์จาํกดั และมีการปรับโครงสร้างขององคก์ร 
- ไตรมาสที, 4 มีการลงทุนในระบบ ERP เพื,อทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดีขึ+น 
- ไตรมาสที, 4 มีการใชร้ะบบ solar rooftop  ส่วนระบบนํ+ าประปาไดมี้การใชม้าตั+งแต่ตน้ปี 2560 
ผลการดาํเนินงานดา้นอื,นๆ 

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

ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั,น เมื,อวนัที, Oq ตุลาคม XYYr มีโดยตอ้งจดัทาํแบบประเมินตนเองเพื,อต่ออายใุบ
ประกาศนียบตัร ทุกๆ S ปี โดยตอ้งดาํเนินการต่ออายกุ่อนวนัที, Oq ตุลาคม XYqO  

กิจกรรมในปี 2560 ที,ผา่นมา บริษทัมีการอบรมให้ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั,น ในระดบัผูจ้ดัการ
และหวัหนา้งานมีการทดสอบจนผา่นเกณฑที์,กาํหนด รวมถึงมีการจดักิจกรรมนิทรรศการ Anti-Corruption day และวนัที, 6 
กนัยายน 2560  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชั,น 2560 ภายใตแ้นวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั,นเก่า”  

สําหรับปี 2561 บริษทัมีแผนจัดทาํแบบประเมินตนเองเกี,ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั,นเพื,อต่ออายุใบ
ประกาศนียบตัร และเชิญชวนซพัพลายเออร์ มาเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื,นขอคาํรับรอง 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)ไดรั้บการคดัเลือกใหอ้ยูใ่นรายชื,อหุน้ย ั,งยนื หรือ Thailand  

Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. รางวลั Top Innovative Organization 2017 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานนวตักรรม

แห่งชาติ 
4. บริษทัจดทะเบียนที,มีการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  
5. รางวลั ESG 100  
6. รางวลั Vendor Performance Awards X:Oq จาก บริษทั กนัยงอีเลคทริก จาํกดั (มหาชน) 
7. รางวลั Most Effect Quality Improvement Company 2016 จากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก จาํกัด(ประเทศ

ไทย) 
8. รางวลั Professional Supplier Excellence Supplier Awards 2017 จาก Electrolux 
9. รางวลั Quality and Delivery Supplier Award  2017 จาก บริษทั โตชิบา แคร์เรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
10. รางวลั Best Improvement 2017 จาก บริษทั ฮนัออน ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,อรับทราบผลการดาํเนินงาน 
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              คุณสถาพร ผงันิรันดร์  อตัราส่วนทางการเงินด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นที,
ลดลง  

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  บริษทัควบคุมอตัราส่วนทางการเงินทุกตวั ปัจจุบนัสิ,งที,บริษทัทาํคือ การลดค่าใชจ่้าย 
และการลงทุนในแต่ละครั+ งจะตอ้งคิดใหร้อบคอบ รวมทั+งการปรับโครงสร้างองคก์รเพื,อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
 

มติที,ประชุม ที,ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

วาระที, 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื,อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั ซึ, งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ 
วนัสิ+นสุดของรอบปีบญัชีที,ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 
2560 ซึ,ง แสดงอยูใ่นรายงานประจาํปี ที,ส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 ซึ, ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้   
 คุณจุรีรัตน์ ชื,นสุวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามกาํไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่
และส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม   
 คุณรัฐภูมิ นันทปถวี  บริษทัย่อยบางแห่ง SNC ถือหุ้น 75%  อีก 25% เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยการ
แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงให้เห็นว่าเป็นกาํไรในส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเท่าไร ซึ, ง
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และกาํไรที,นาํมาจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คือ กาํไรในส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เท่านั+น 
 คุณชยัรัตน์ ผลาดิกานนท ์

1. การลงทุนในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั  มีกงัวลเรื,องความปลอดภยัหรือไม่ เป็นการลงทุนในประเภทใด 
2. การลงทุนในประเทศพม่าเป็นอยา่งไร 
3. งบกระแสเงินสด มีการรับและการจ่ายเงินกูย้มืระหวา่งกนัจาํนวนมากเกิดจากสาเหตุใด 

 ดร.สมชยั   ไทยสงวนวรกลุ  
1. การลงทุนในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั เป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะ กาํจดัขยะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน ยะลาถือเป็นจงัหวดัน่าลงทุน เพราะรัฐบาลคอยดูแล และมีสิทธิประโยชน์ในหลายเรื,อง โดยโครงการ
น่าจะอนุมติัไดภ้ายในปีนี+  

2. โครงการลงทุนที,พม่ามีการจดทะเบียนเป็นบริษทั ขณะนี+ยงัไม่มีการดาํเนินงาน 
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี อธิบายวา่ การกูย้ืมเงินระหวา่งบริษทั เป็นวิธีการบริหารเงินภายในกลุ่มบริษทั เช่น บางวนั

บริษทัลูกที, 1 มีเงินเหลือ ในขณะที,อีกบริษทัเงินขาด บริษทัที,มีเงินจะส่งเงินไปที,บริษทัแม่ และบริษทัแม่ส่งเงินไปใหบ้ริษทั
ที,เงินขาด การหมุนเงินจะเป็นลกัษณะนี+ เพราะจังหวะการเก็บเงินจากลูกคา้ไม่พร้อมกนั ทาํให้มีกระแสเงินสดเขา้ไปที,
บริษทัแม่ และออกไปบริษทัลูกเป็นจาํนวนมาก 
  ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม เลขานุการที,ประชุมจึงขอใหที้,ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยที,ประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงันี+  

เห็นดว้ยจาํนวน 135,752,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9119 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียงจาํนวน 65,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0478 
บตัรเสีย 54,700     เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0403 
 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 
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วาระที, 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 2560 
คุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 
กาํไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 401,314,147 401,654,953 
จาํนวนหุ้น 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.40 0.50 
- เงินปันผลงวดสิ+นปี (บาท/หุ้น) 0.50 0.40 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั+งสิ+น (บาท) 258,999,605 258,999,605 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  64.54 ร้อยละ  64.48 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2560 ในงวดสิ+นปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที, 30 
เมษายน XY61 ซึ, งเมื,อรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ทั+งนี+บริษทั
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ O:% ของทุนจดทะเบียน 

เงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุ้นละ :.T: บาท ประกอบดว้ย X ส่วน คือ (O) จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการที,ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) อตัราหุ้นละ :.XS บาท และ (X) จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที,ไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื,อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัราหุน้ละ :.O� บาท ผูถื้อหุ้นไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการ
คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   เงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุน้ละ :.O� บาท จะถูกหกัภาษี ณ ที,จ่าย O:%  

เงินปันผลงวดสิ+นปีอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกาํไรที,เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  ผูถื้อหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษี 2/8 ได ้   เงินปันผลงวดสิ+นปีจะถูกหกัภาษี ณ ที,จ่าย 10% 

คุณชยัรัตน์ ผลาดิกานนท์ จากงบการเงินประจาํปี 2560 งบเฉพาะกิจการมีเงินสดจาํนวน 46 ลา้นบาท แต่มีการ
จ่ายเงินปันผล 242 ลา้นบาท นาํเงินจากส่วนใดมาจ่าย 

คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี ในการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกาํไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั+ งนี+ ในการจ่าย
จริงตอ้งพิจารณากระแสเงินสด ซึ,งบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมทั+งปีจาํนวน 400 ลา้นบาท บวกค่าเสื,อมราคา 300 ลา้นบาท ซึ,งเป็น
ค่าใชจ่้ายที,ไม่เป็นตวัเงิน ดงันั+นเสมือนทั+งปีทาํเงินไดจ้าํนวน 700  ลา้นบาท แบ่งไปใชจ่้ายดงันี+  1) ลงทุนในทรัพยสิ์น 300 
ลา้นบาท 2) จ่ายเงินปันผล และชาํระคืนเงินกู ้ซึ,งบริษทัลูกจะจ่ายเงินปันผลส่งเงินเขา้มาที,งบการเงินของบริษทัแม่ 
 

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

เห็นดว้ยจาํนวน 135,893,855 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียงจาํนวน -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2560 ไดต้ามที,เสนอมา 
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วาระที, 5 พิจารณาเลือกตั+งกรรมการแทนผูที้,ออกตามวาระ 
 

 นายชยัศกัดิF  องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 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 2561 นี+  คือ 

   1. นายสาธิต                  ชาญเชาวน์กลุ 
   2. ดร.สมชยั                         ไทยสงวนวรกลุ 
   3. นายสามิตต ์    ผลิตกรรม 

 

 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+  

 (1) นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ 
เห็นดว้ยจาํนวน OSY,rS�,qYY เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9586 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 700     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
งดออกเสียงจาํนวน 55,600     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0409 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

(2) ดร.สมชยั   ไทยสงวนวรกลุ 
เห็นดว้ยจาํนวน OSY,rTq,OYY เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9648 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0005 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000   
บตัรเสีย 47,100     เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0347  

 (3) นายสามิตต ์ ผลิตกรรม 
เห็นดว้ยจาํนวน OSY,rTq,OYY เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9648 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0005 
งดออกเสียงจาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000   
บตัรเสีย 47,100     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0347 

  

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากเลือกตั+งกรรมการทั+ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ  
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วาระที, 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 คุณชยัศกัดิF   องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูชี้+แจงต่อที,ประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื,อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ,งกาํหนดใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 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 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,840,000 
บาท ซึ,งเป็นค่าตอบแทนที,อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื,นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

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

เห็นดว้ยจาํนวน 135,818,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9444 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 51,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0380 
งดออกเสียงจาํนวน 18,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0138 
บตัรเสีย 5,200    เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0038 

 

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 

 

รายละเอยีด ปี 2561 (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  

Y. ค่าเบี+ยประชุมคณะกรรมการ ESG ไม่มี ไม่มี - 
q. 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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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั+งคุณวไิลวรรณ ผล
ประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, rTX: และ/หรือ คุณเอกสิทธิF  ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, TO�Y และ/
หรือ คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที, Y�YX จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สําหรับปี XYqO  จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยสําหรับปี 2561 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2560: 4,300,000 
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงันี+  

 

  
ปี 2561 (ปีที,นาํเสนอ) 

  
  

ประจาํปี ไตรมาส รวมทั+งสิ+น 
 

ปี 2560 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 480,000 300,000 780,000 
 

750,000 

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

470,000 

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ,ง ซพัพลาย จาํกดั 340,000 80,000 420,000 
 

410,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชั,น จาํกดั 318,000 50,000 368,000 
 

340,000 

5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั,น จาํกดั  278,000 40,000 318,000 
 

290,000 

6 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 238,000 40,000 278,000 
 

270,000 

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

270,000 

8 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 200,000 30,000 230,000 
 

220,000 

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

300,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 240,000 40,000 280,000 
 

230,000 

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

160,000 

12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชั,น จาํกดั 198,000 20,000 218,000 
 

160,000 

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

50,000 

14 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั 70,000 - 70,000  60,000 

15 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

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

17 บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จาํกดั - - -  220,000 

  
3,610,000 820,000 4,430,000 

 
4,300,000 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,อแต่งตั+งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 4,430,000 บาท 
สาํหรับปี 2561 ตามที,กล่าวขา้งตน้ 

 
 

คุณสถาพร ผงันิรันดร์  สอบถามค่าสอบบญัชีที,เพิ,มขึ+นสูงขึ+นมากของ บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี+  แอนโทโลจี 
จาํกดั และ บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชั,น จาํกดั เพราะเหตุผลใด 

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี+แจงว่า เป็นไปตาม demand supply โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายจดัการไดมี้การเจรจาต่อรองแลว้ 
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คุณเอกสิทธิF  ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบัญชี ชี+ แจงว่า ค่าสอบบัญชีที,เพิ,มขึ+นมาจากมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ที,
เกิดขึ+ นและมีการเปลี,ยนแปลงไปส่งผลให้งบการเงินมีความซับซ้อนมากขึ+ น ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบที,
เปลี,ยนแปลงไป ส่งผลถึงความรับผิดชอบต่องบการเงินของผูส้อบบญัชีรวมไปถึงระยะเวลาที,ใชใ้นการตรวจสอบจึงเพิ,มขึ+น
ตามไปดว้ย 

คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวตีิ+  แอนโทโลจี จาํกดั ถือเป็นบริษทัที,ใหญ่ที,สุดในกลุ่มบริษทั โดย
ฐานค่าสอบบญัชีปีที,แลว้ตํ,า จึงมีการปรับเพิ,มขึ+นสาํหรับปีนี+  ส่วนบริษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริซิชั,น จาํกดั มีรายการทาง
บญัชีเพิ,มขึ+นคือ  การคาํนวณ discount cash flow projection ทาํให้จาํนวนชั,วโมงการทาํงานเพิ,มขึ+น ค่าสอบบัญชีจึงปรับ
สูงขึ+น  

 

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

เห็นดว้ยจาํนวน 133,502,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2402 
ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 2,306,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.6974 
งดออกเสียงจาํนวน 22,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0163 
บตัรเสีย 62,700     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0461 

 

มติที,ประชุม ที,ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมติัให้แต่งตั+งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท  

 
วาระที, r เรื,องอื,น ๆ 
 คุณสถาพร ผงันิรันดร์   

1. ฝากพิจารณากาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหุน้เร็วขึ+นในทุกๆ ปี  
2. เพื,อลดจาํนวนบตัรเสีย ฝากทางทีมงานช่วยแนะนาํผูถื้อหุ้นในการลงคะแนนเสียง และระหว่างการเก็บบตัร

ลงคะแนน 
คุณนุชนาฎ รงรอง ขอเสนอแนะในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ให้ขออาสาสมัครในที,ประชุมไป

ตรวจสอบการนบัคะแนนเพื,อเกิดความโปร่งใส 
คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย ์ 
1. ราคาทองแดงที,เพิ,มขึ+น บริษทัจะมีการป้องกนัอยา่งไรบา้ง 
2. ปี 2561 ผลประกอบการจะดีขึ+นจากเรื,องอะไร 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   
1. ราคาทองแดงที,มีการขึ+นลง บริษทัมีการทาํสญัญากบัลูกคา้ หากราคาทองแดงปรับสูงขึ+นก็จะมีการปรับราคา 

สินคา้ตามไปดว้ยส่วนนี+ จึงไม่ส่งผลกระทบ  
2. ผลประกอบการที,ดีขึ+นเนื,องมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายและการบริหารที,เขม้ขน้ขึ+น ส่วนเรื,องการตลาดจะ 

พยายามมองหาตลาดใหม่ในกลุ่มลูกคา้เก่า และรวมถึงหาลูกคา้ใหม่ 
คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร  
1. ขอลงชื,อเขา้ไปเยี,ยมชมโรงงาน 
2. คู่แข่งจากจีนจะมีการเปลี,ยนแปลงมาเป็นคู่คา้หรือไม่ 

 
 
 



หนา้   10   ของจาํนวน   10   หนา้ 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  
1. ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงชื,อพร้อมเบอร์โทรศพัทก์บัเจา้หนา้ที, เพื,อเขา้เยี,ยมชมโรงงานที,ระยอง 
2. คู่แข่งจากจีนขนาดใหญ่กวา่บริษทัเราค่อนขา้งมาก ซึ,งคงไม่สนใจบริษทัเราเป็นคู่คา้ สิ,งที,บริษทัทาํคือตอ้ง 

รักษาลูกคา้ให้ได ้โดยผลิตงานให้มีคุณภาพ และใชสิ้ทธิประโยชน์ที,ไดรั้บจากรัฐบาลให้ครบถว้น และบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพเพื,อลดตน้ทุนใหแ้ข่งขนัได ้

คุณกิตติชยั เอกไพบูลยก์ลุ มีโอกาสทาํชิ+นส่วน EV Car หรือไม่  
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  ถา้จะมีโอกาสตอ้งมีการร่วมพฒันาตั+งแต่ 10 ปีที,แลว้ ดงันั+นจึงไม่ไดท้าํชิ+นส่วน EV  

Car แต่ระบบแอร์รถยนตย์งัไม่เปลี,ยนแปลง ออร์เดอร์ในส่วนนี+ จึงยงัไม่ไดห้ายไป  
คุณสาธิต ชาญชาวน์กลุ ววิฒันาการรถยนตไ์ฟฟ้าไปเร็วมากขึ+น อีก 3 ปีน่าเริ,มมีการเขา้มาวิ,งในบา้นเรามากขึ+น   

แบตเตอรี,จะถูกลง  
คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร การนาํระบบ ERP ครอบคลุมทุกบริษทัหรือไม่อยา่งไร 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ระบบ ERP จะเริ,มใชใ้นเดือนกรกฎาคมนี+  ระบบนี+จะเขา้มาช่วยทาํใหข้อ้มูล 

ถูกตอ้งมากขึ+น ลดสินคา้คงคลงั ลดจาํนวนพนกังาน ส่งผลให้ตน้ทุนตํ,าลง สินคา้คงคลงัจะแม่นยาํมากขึ+นโดย ERP  จะเริ,ม
จากบริษทัที,สาํคญัๆ ก่อน 

คุณสุขเกษม คงเพช็ร์ ธุรกิจที,เป็นดาวจรัสแสง 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ยงัคงเป็นงานชิ+นส่วนเครื,องใชไ้ฟฟ้า ชิ+นส่วนรถยนตแ์ละงาน OEM รวมถึงการพฒันา 

ผลิตภณัฑร่์วมกบัลูกคา้  
 คุณอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก ขอขอบคุณการตอ้นรับที,ดีมากๆ 
 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ,มเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม เวลา 16.27น. (2 ชั,วโมง 27 นาที) 
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