
SNC

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ครั้งที่ 25/2562

ห�องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร�เมอร� จํากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร�เมอร� จํากัด (มหาชน)
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นายสาธิต ชาญเชาวน%กุล
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ์  อังค%สุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค2าตอบแทน 

 และกรรมการอิสระ

แนะนํากรรมการ / ผู�บริหาร / ผู�สอบบัญชี
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แนะนํากรรมการ / ผู�บริหาร / ผู�สอบบัญชี

นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป4
กรรมการอิสระ

พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ

นางชนิสา  ชุติภัทร%
กรรมการอิสระ
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นายสมบุญ  เกิดหลิน
กรรมการ

นายรัฐภูมิ  นันทปถวี
กรรมการผู�จัดการฝ9ายบัญชีการเงิน

แนะนํากรรมการ / ผู�บริหาร / ผู�สอบบัญชี

นายสามิตต%  ผลิตกรรม
กรรมการ
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คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420

นายอนะรัช  ชัยธนะภิญโญ
เลขานุการที่ประชุม

แนะนํากรรมการ / ผู�บริหาร / ผู�สอบบัญชี
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เป?ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นล2วงหน�า

19
กันยายน
2561

19
ธันวาคม
2561

3 เดือน

ไม*มีผู�ถือหุ�นท*านใดเสนอวาระการประชุม ส*งคําถามล*วงหน�าและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข�ารับการเลือกตั้งเป5นกรรมการแต*อย*างใด

บริษัทฯ ได�เป?ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมผู�ถือหุ�น
ประจําปE 2562 ส2งคําถามล2วงหน�า และ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการเลือกตั้งเปFนกรรมการ
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Yes Yes Yes

No No
No

การลงคะแนนเสียง

1
หุ้น

1
เสียง

+1

เหน็
ด้วย

ไม่เหน็
ด้วย

มตขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้น:
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:
ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียง

เพิ�มขึ ,นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ,ขาด 

ประธานในที�ประชุม
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การลงคะแนนเสียง (ต2อ)
ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดระบายสี
ลงใน       ว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง
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กรณีที่ถือว*าบัตรเสีย คือ  ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม*ชัดเจน หรือระบายมากกว*า 1 ข�อ 
หรือมีการแก�ไขในบัตรลงคะแนน แต*ไม*ลงลายมือชื่อกํากับแก�ไข

เห็นด�วย ไม2เห็นด�วย งดออกเสียง

บัตรลงคะแนน



กระบวนการหย2อนบัตรและนับคะแนน

ผู�ถือหุ�นลงคะแนนแล�ว
หย*อนบัตรลงในกล*อง

เก็บบัตร

1

ผู�ถือหุ�นหย*อน
บัตรลงในช*องให�

ถูกต�อง

2

เฉพาะช*องที่ไม*เห็นด�วย
และงดออกเสียง ที่จะถูก
ส*งไปที่โต;ะนับคะแนน

4

ช*องที่เห็นด�วย 
จะถูกแยกออกไปเก็บ
ทางด�านหลัง ไม*ให�

ปะปนกัน

5

ผู�เก็บบัตรคอย
ช*วยเหลือตรวจทาน
ในการหย*อนบัตร

3

งด
ออกเสียงเห็นด�วย ไม*เห็นด�วย 

งด

ออกเสียง
ไม�เห็นด	วย 

จะนับคะแนนเฉพาะ
ช*องที่ไม*เห็นด�วยและงด

ออกเสียง

6

งด

ออกเสียงไม�เห็นด	วย 

เห็นด�วย 

งด
ออกเสียง

เห็นด�วย ไม*เห็นด�วย 



วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ครั้งที่ 24/2561

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 24/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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วาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงาน สําหรับปE 2561

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ

ผลการดําเนินงานสําหรับปE 2561
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รางวัลแห2งความภาคภูมิใจ
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� SET Sustainability Awards 2018 - Outstanding 
� Thailand Sustainability Investment 2018 หรือ THSI
� Outstanding Investor Relations Awards 2018



วาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงาน สําหรับปE 2561
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วาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงาน สําหรับปE 2561



SNC 2017-2023
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Anti-corruption
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วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปE 2561

เพื่อให�เปFนไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให�
บริษัทต�องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุด

ของรอบปEบัญชีของบริษัทฯ
ที่ผ2านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว

จึงขอเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสําหรับปE 2561
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วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปnนผล สําหรับปE 2561
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ปE 2561 ปE 2560
จํานวนหุ�น 287,777,339    287,777,339    

เงินปnนผลระหว2างกาล อัตราหุ�นละ 0.50 0.50
รวมจํานวนเงินปnนผล 143,888,670    143,888,670    

เงินปnนผลงวดสิ้นปE อัตราหุ�นละ 0.50 0.40
รวมจํานวนเงินปnนผล 143,888,670    115,110,936    

เงินปnนผลจ2ายสําหรับปE (บาท) 287,777,339    258,999,605    
กําไรสุทธสิําหรับปE (บาท) 430,696,901    401,314,147    
อัตราการจ2ายเงินปnนผล (%) 66.82% 64.54%

เงินปnนผลต2อหุ�น 1.00 0.90
กําไรสุทธติ2อหุ�น 1.497 1.395

บ.ยอ่ย บ.แม่ ผู้ ถือหุ้นงปผ งปผ
ถอืหุน้เกนิ 25% 

ไดส้ทิธ ิยกเวน้ ไมเ่สยี
ภาษี

- ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 
- เครดติภาษีไมไ่ด ้



วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

นายชัยศักดิ์ อังค%สุวรรณ
กรรมการอิสระ

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป4
กรรมการอิสระ

เพื่อเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

เป5นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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วาระที่ 5.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

นายชัยศักดิ์ อังค%สุวรรณ

กรรมการอิสระ

20

บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 5.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป4

กรรมการอิสระ
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บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 5.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี

กรรมการอิสระ
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บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 6: พิจารณากําหนดค2าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด ปE 2562 ปE 2561
• ค2าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริษัท 2,520,000 2,520,000
• ค2าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 600,000 600,000
• ค2าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 160,000
• ค2าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค2าตอบแทน 80,000 80,000
• รถประจําตําแหน2ง 480,000 480,000

รวมเปFนค2าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 3,840,000 3,840,000
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จ2ายจริง 
3,720,000 บาท



วาระที่ 7:พิจารณาแต2งตั้งผู�สอบบัญชีและ
กําหนดค2าสอบบัญชี

ผู�สอบบัญชีจาก  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420

คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย%
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195

คุณมาริษา  ธราธรบรรพกุล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752

ปี 2562 ปี 2561

1 SNC 830,000 780,000

2 IMP 490,000 490,000

3 COOL 430,000 420,000

4 SPEC 380,000 368,000

5 SSMA 338,000 318,000

6 UMP 80,000 278,000

7 IPC 278,000 278,000

8 PRD 240,000 230,000

9 SCAN 500,000 500,000

10 SAHP 290,000 280,000

11 SFHI 50,000 50,000

12 MSPC 228,000 218,000

13 ITP - 50,000

14 ODIN 70,000 70,000

15 YALA 50,000 50,000

16 ODINM 50,000 50,000

4,304,000 4,430,000
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วาระที่ 8: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ
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ขอขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท2าน
ที่ได�ให�เกียรติมาร2วมประชุมในวันนี้

ขอให�เดินทางกลับบ�านโดยสวัสดิภาพ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร�เมอร� จํากัด (มหาชน)

26


