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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23/2560

ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนำคม 2560

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน)

1



นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ
กรรมการอิสระ

แนะน ากรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



แนะน ากรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี

นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป์
กรรมการอิสระ

พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ

นางชนิสา  ชุติภัทร์
กรรมการอิสระ



นายสมบุญ  เกิดหลิน
กรรมการ

นายรัฐภูมิ  นันทปถวี
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

แนะน ากรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี

นายสามิตต์  ผลิตกรรม
กรรมการ



คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

นายอนะรัช  ชัยธนะภิญโญ
เลขานุการที่ประชุม

แนะน ากรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี

คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195



เสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

15
กันยายน
2559

15
ธันวาคม
2559

3 เดือน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหน้ำและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ส่งค าถามล่วงหน้า และ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



Yes Yes Yes

No No
No

การลงคะแนนเสียง

1
หุ้น

1
เสียง

+1

เหน็
ด้วย

ไม่เหน็
ด้วย

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น:
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ประธานในที่ประชุม



การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดกา
เคร่ืองหมาย  ลงใน       ว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง

เม่ือครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ
และท าการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ
ให้ที่ประชุมทราบ



วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22/2559

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559



วาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2559

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559



วาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2559



วาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2559



Anti-corruption



THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT



ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยดีเด่น ปี2559



วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2559

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
ส าหรับปี 2559

ปี 2559 ปี 2558
จ ำนวนหุน้ 287,777,339    287,777,339    

เงินปันผลระหว่ำงกำล อัตรำหุน้ละ 0.50 0.50
รวมจ ำนวนเงินปันผล 143,888,670    143,888,670    

เงินปันผลงวดสิ้นปี อัตรำหุน้ละ 0.40 0.40
รวมจ ำนวนเงินปันผล 115,110,936    115,110,936    

เงินปันผลจำ่ยส ำหรับปี (บำท) 258,999,605    258,999,605    
ก ำไรสุทธสิ ำหรับปี (บำท) 401,654,953    409,861,953    
อัตรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 64.48% 63.19%

เงินปันผลต่อหุน้ 0.90 0.90
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ 1.40 1.42



วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รำยชื่อกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ

นางชนสิา ชุติภัทร์
กรรมกำร

นายสมบุญ  เกิดหลิน
กรรมกำร

พล.ต.ต.นพ.นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมกำร

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทฯ ทดแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ

เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด



วาระที่ 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559
• ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท 3,000,000 3,360,000
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 600,000 660,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 160,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 80,000 80,000
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG และ CSR - -
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management - -
• รถประจ าต าแหน่ง 480,000 360,000
• อื่นๆ - -

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 4,320,000 4,620,000



วาระที่ 7:พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีจาก  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด

คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4195 

คุณศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4628

คุณอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3757

คา่สอบบญัช(ีบาท)

ปี 2560 ปี 2559

1 SNC 750,000 750,000

2 IMP 470,000 450,000

3 COOL 410,000 400,000

4 SPEC 340,000 340,000

5 SSMA 290,000 260,000

6 TTD 220,000 220,000

7 UMP 270,000 220,000

8 IPC 270,000 220,000

9 PRD 220,000 180,000

10 SCAN 300,000 260,000

11 SAHP 230,000 140,000

12 SFHI 160,000 130,000

13 MSPC 160,000 130,000

14 ITP 50,000 50,000

15 ODIN 60,000 50,000

16 YALA 50,000 -

4,250,000 3,800,000



วาระที่ 8: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ



ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้

ขอให้เดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน)
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