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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 26/2563 

วนัท่ี 27  มีนาคม พ.ศ. 2563  
ณ หอ้งประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

 คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 
คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบจ านวนหุน้ทั้งหมดและหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงของบริษทัดงัน้ี 
หุน้จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จ านวน  287,777,339 หุน้ 
  
 
 
 
 
 
 
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน จ านวนหุ้นท่ีลงทะเบียนเกินกวา่ 1 ใน 3 

ของจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุม  
เลขานุการท่ีประชุมไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
1. คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
3. คุณชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. คุณวิศาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
6. คุณศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการอิสระ 
7. คุณชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
9. คุณสมบุญ เกิดหลิน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ ESG  
   กรรมการและกรรมการบริหาร 
10. คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
11. คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชี 
12. คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม    

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

 เร่ิมประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมดจ านวน 54  ราย 54  ราย 
มาดว้ยตนเอง  15  ราย  15  ราย 
รับมอบฉนัทะ   39  ราย   39  ราย 
จ านวนหุน้ทั้งหมด 145,297,542 หุ้น 145,297,542 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 50.49 50.49 
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เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
ค าถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วนัท่ี 16 กันยายน 2562 ถึงวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อยา่งใด  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี มติของท่ีประชุมใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ 34” โดยมติของท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึง
เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดระบายสีลงในช่อง      วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบใหล่้วงหนา้ไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 1 นาที โดยใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะสอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หากมีใหผู้ถื้อหุน้
ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรเพ่ือนบัคะแนนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติท่ีประชุม และจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่ไดย้กมือ ให้ถือวา่ลงคะแนนเห็นดว้ยทั้งหมด กรณีดงัต่อไปน้ีบริษทัจะถือวา่เป็นบตัรเสีย ระบายสีลงคะแนนในบตัรไม่
ชดัเจน หรือมากกวา่ 1 ขอ้ หรือมีการแกไ้ขเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข หรือไม่ลง
ลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน โดยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี มีผูต้รวจสอบนบัคะแนนเสียงคือ นายสนัทดั 
กองทพัธรรม จากส านกังานกฎหมายกองทพัธรรม 
 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 25/2562 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 25/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 25/2562 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ   
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี  
รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
1. บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัองคก์รย ัง่ยืนระดบัดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในรอบปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย จ านวน 6,626 ลา้นบาท (2561: 6,499 ลา้นบาท)   
ก าไรสุทธิ ปี 2562  จ านวน 722 ลา้นบาท (2561: 431 ลา้นบาท)  ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากรายการพิเศษ เน่ืองจากปีท่ี

ผา่นบริษทัมีการขายโรงงานใหเ้ช่า 1 แห่ง มีก าไรจากการขาย 420 ลา้นบาท รวมกบัค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท าใหบ้ริษทัมีก าไร
เพ่ิมข้ึน 383 ลา้นบาท 
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ธุรกิจหลกัแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากกลุ่มช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ จ านวน 1,082 ลา้นบาท (2561: 1,330 ลา้นบาท)  

ลดลง 248 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 22 ลา้นบาท บาท (2561: 55 ลา้นบาท) ลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมรถยนต ์
2. รายไดจ้ากกลุ่ม OEM จ านวน 2,557 ลา้นบาท (2561: 2,050 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 507 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บ 

ค าสั่งซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน มีก าไรสุทธิ 22 ลา้นบาท (2561: 55 ลา้นบาท) ก าไรลดลงเน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้าย pre operating ส าหรับธุรกิจใหม่ 

3. รายไดจ้ากกลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีจ านวน 2,983 ลา้นบาท (2561: 3,111 ลา้นบาท) ลดลง 128 ลา้น 
บาท มีก าไรสุทธิ 247 ลา้นบาท  (2561: 284 ลา้นบาท) ลดลงเน่ืองจากธุรกิจช้ินส่วนมีการแข่งขนัสูงข้ึน 

โดยรวมปี 2562 บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่หากรวมก าไรจากรายการพเิศษ 
ท าใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึนจาก 431 ลา้นบาท เป็นก าไรสุทธิ  722 ลา้นบาท 
 

ผลการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ 
 การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)ไดมี้การท ากิจกรรมเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงไดใ้บรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และปีท่ีผา่นมา
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 2562  ท่ีไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 
 คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 
2562 ซ่ึง แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้   
 
  ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 145,102,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.87 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียงจ านวน 195,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.13 
บตัรเสีย -     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลส าหรับปี 2562 
คุณรัฐภูมิ นนัทปถวี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษทัท่ีมีก าไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรก าไรดงักล่าว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 722,110,002 430,696,091 
จ านวนหุน้ 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้:   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.50 0.50 
- เงินปันผลงวดส้ินปี (บาท/หุน้) 0.35 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 244,610,738 287,777,339 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  33.87* ร้อยละ  66.82 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 
เมษายน 2563 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.85 บาท ทั้งน้ีบริษทั
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ 10% ของทุนจดทะเบียน 

เงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลงวดส้ินปีอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จ่ายจากเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดาจึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10%   

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน
โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 144,954,442 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.76 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน  343,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.24 
งดออกเสียงจ านวน  -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจ าปี 2562 ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท่ี้ออกตามวาระ 
 

 นายชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 16 ไดก้ าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 9 
ท่าน ดงันั้นท่ีครบวาระตอ้งออก 1 ใน 3 กคื็อจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงรายนามกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในปี 2563 น้ี คือ 

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

 



หนา้   5   ของจ านวน   8   หนา้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระตอ้ง
ออกทั้ง 3 ท่าน แลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน น้ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตอบสนองความตอ้งการทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทั และคณะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ี
ครบวาระตอ้งออกทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ เพ่ือกลบัเขา้มาเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ต่ออีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 

 (1) นางชนิสา ชุติภทัร์ 
เห็นดว้ยจ านวน 141,850,142 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     97.63 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 3,293,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        2.27 
งดออกเสียงจ านวน 154,400    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.10 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

(2) พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ       ภูวฒันเศรษฐ 
เห็นดว้ยจ านวน 141,850,142 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     97.63 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 3,293,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        2.27 
งดออกเสียงจ านวน                                    154,400   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.10 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00  

 
 (3) นายสมบุญ                       เกิดหลิน 

เห็นดว้ยจ านวน 141,850,142 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     97.63 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 3,293,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        2.27 
งดออกเสียงจ านวน 154,400    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.10 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั และเห็นวา่เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทั มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงควรเพ่ิม
จ านวนกรรมการบริษทั อีก 1 ท่าน จากเดิมจ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวน 10 ท่าน โดยเสนอช่ือนายสมใจ เชาวพ์านิช  เขา้เป็น
กรรมการบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให ้เพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทั จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง นาย
สมใจ เชาวพ์านิช เขา้เป็นกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 



หนา้   6   ของจ านวน   8   หนา้ 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน                                   141,507,042  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      97.39 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 3,636 ,100    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        2.50 
งดออกเสียงจ านวน                                    154,400    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.11 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ
บริษทัฯ ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ 
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ดงัน้ี 
 
 

หมายเหตุ  
1.  ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
2. ผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ไม่มี-   เช่น โบนัส บ าเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่าน ้ ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต 

ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 
บาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

รายละเอยีด ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ  รวมทั้งปี  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 

1.ค่าตอบแทนประจ า
คณะกรรมการบริษทั 

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
3,060,000      

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
2,520,000      

2.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

             
600,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

             
540,000  

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

              
160,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

              
150,000  

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

            
60,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

- 

5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
CG & CSR 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

6. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
Risk Management 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

7.รถประจ าต าแหน่ง 35,000 บาท/เดือน ไม่มี    420,000 40,000 บาท/เดือน ไม่มี    480,000 
8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั้งส้ิน   4,300,000   3,690,000 



หนา้   7   ของจ านวน   8   หนา้ 

เห็นดว้ยจ านวน 144,954,442 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.76 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 343,100    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.24  
งดออกเสียงจ านวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจ
พิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณวิไลวรรณ ผล
ประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8420 และ/หรือ คุณเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/
หรือ คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปี 2563  จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยส าหรับปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ และ
บริษทัย่อย โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2562: 4,304,000 
บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

  ปี 2563 (ปีท่ีน าเสนอ)   
  ประจ าปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน  ปี 2562 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 510,000 320,000 830,000  830,000 
2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 370,000 60,000 430,000  490,000 
3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 340,000 60,000 400,000  430,000 
4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 280,000 30,000 310,000  380,000 
5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั  280,000 30,000 310,000  338,000 
6 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 50,000 - 50,000  80,000 
7 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 200,000 30,000 230,000  278,000 
8 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 200,000 20,000 220,000  240,000 
9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั 370,000 80,000 450,000  500,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 180,000 20,000 200,000  290,000 
11 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั - - -  50,000 
12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ ากดั 155,000 15,000 170,000  228,000 
13 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  70,000 
14 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 
15 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 

  3,085,000 665,000 3,750,000  4,304,000 
 
 



หนา้   8   ของจ านวน   8   หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก าหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,750,000 บาท 
ส าหรับปี 2563 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

ไม่ผูถื้อหุ้นอ่ืนใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนน โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 145,297,542 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียงจ านวน -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.00 
บตัรเสีย -     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท  

 
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม เวลา 14.35 น. ( 35 นาที) 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 
 

 

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 

                (นางสาวเกศริน เดชพนัธุ์) 

ลงช่ือ....................................................ประธานท่ีประชุม 
(นายสาธิต ชาญชาวน์กุล) 

 

 
ลงช่ือ.....................................................................กรรมการ 

   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ) (นายสมบุญ เกิดหลิน) 
 


