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การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ครั้งที่ 26/2563

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

วันศุกร�ที่ 27 มีนาคม 2563

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
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค8าตอบแทน 
 และกรรมการอิสระ

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

นายวิศาล  วุฒิศักดิ์ศิลป:
กรรมการอิสระ

นางชนิสา  ชุติภัทร'

กรรมการอิสระ
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นายศิโรตม' สวัสดิ์พาณิชย'

กรรมการอิสระ

พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ



นายสมบุญ  เกิดหลิน
กรรมการ

นายรัฐภูมิ  นันทปถวี
กรรมการผู�จัดการฝ@ายบัญชีการเงิน

แนะนํากรรมการ / ผู�บริหาร
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นายอนะรัช  ชัยธนะภิญโญ
เลขานุการที่ประชุม



เปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นล8วงหน�า

16
กันยายน
2562

16
ธันวาคม
2562

3 เดือน

ไม*มีผู�ถือหุ�นท*านใดเสนอวาระการประชุม ส*งคําถามล*วงหน�าและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข�ารับการเลือกตั้งเป6นกรรมการแต*อย*างใด

บริษัทฯ ได�เปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมผู�ถือหุ�น
ประจําปF 2563 ส8งคําถามล8วงหน�า และ 

เสนอชื่อบุคคลเพือ่เข�ารับการเลือกตั้งเปGนกรรมการ
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Yes Yes Yes

No No
No

การลงคะแนนเสียง

1

หุ้น

1

เสียง

+1

เหน็

ด้วย

ไม่เหน็

ด้วย

มตขิองท ี�ประชุมผู้ถือห ุ้น :
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือห ุ้น

ซ ึ�งมาประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน :
ให้ประธานในท ี�ประชุมออกเสียง

เพ ิ�มข ึ ,นอ ีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ,ขาด 

ประธานในท ี�ประชุม
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การลงคะแนนเสียง (ต8อ)
ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทกุวาระ ให้ผู้ถ ือห ุ้น โปรดระบายสี
ลงใน       ว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง

เมื�อครบเวลาจะมเีจา้หนา้ที�เป็นผูจ้ัดเก็บ
และทําการรวบรวมคะแนนเพื�อประกาศ
ใหท้ี�ประชมุทราบ
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กรณีที่ถือว*าบัตรเสีย คือ  ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม*ชัดเจน หรือระบายมากกว*า 1 ข�อ 
หรือมีการแก�ไขในบัตรลงคะแนน แต*ไม*ลงลายมือชื่อกํากับแก�ไข



การลงคะแนน

ผู้ถือห ุ้นท ี�ไม่ได้ยกมือข ึ ,น
ให้ถือว่าลงคะแนนเหน็ด้วยทั ,งหมด 

กรณีท ี�ผู้ถ ือห ุ้น ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง
 ให้ผู้ถือห ุ้นยกมือข ึ ,น 



วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ครั้งที่ 25/2562

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที ่25/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
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วาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงาน สําหรับปF 2562

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรบัทราบ

ผลการดําเนินงานสําหรับปF 2562
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รางวัลแห8งความภาคภูมิใจ
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 SET Awards Highly Commended Sustainability 2019
 Thailand Sustainability Investment 2019 หรือ THSI
 Outstanding Investor Relations Awards 2019



วาระที่ 2: รับทราบผลการดําเนินงาน สําหรับปF 2562
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Anti-corruption
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วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรบัปF 2562

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

ของรอบปFบัญชีของบริษัทฯ
ที่ผ8านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว

จึงขอเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสําหรับปF 2562
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วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปnนผล สําหรับปF 2562
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บ.ยอ่ย บ.แม่ ผู้ ถือหุ้น
งปผ งปผ

ถอืหุน้เกนิ 25% 
ไดส้ทิธ ิยกเวน้ ไมเ่สยี

ภาษี

- ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 
- เครดติภาษีไมไ่ด ้

ปF 2562 ปF 2561

จํานวนหุ�น 287,777,339 287,777,339 

เงินปnนผลระหว8างกาล อัตราหุ�นละ 0.50 0.50

รวมจํานวนเงินปnนผล 143,888,670 143,888,670 

เงินปnนผลงวดสิ้นปF อัตราหุ�นละ 0.35 0.50

รวมจํานวนเงินปnนผล 100,722,069 143,888,670 

เงินปnนผลจ8ายสําหรับปF (บาท) 244,610,738 287,777,339 

กําไรสุทธิสําหรับปF (บาท) 722,110,002 430,696,901 

อัตราการจ8ายเงินปnนผล (%) 33.87% 66.82%

เงินปnนผลต8อหุ�น 0.85 1.00

กําไรสุทธิต8อหุ�น 2.51 1.50



วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน*งตามวาระ

นางชนิสา ชุติภัทร'
กรรมการอิสระ

นายสมบุญ เกิดหลิน
กรรมการ

พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ

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

เป6นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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วาระที่ 5.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร'
กรรมการอิสระ
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บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 5.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
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บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 5.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

นายสมบุญ เกิดหลิน
กรรมการ
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บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ) 



วาระที่ 6: พิจารณาแต8งตั้งกรรมการใหม8
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เพื่อเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�น
พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 9 ท8าน เปGน 10 ท8าน 

โดยแต8งตั้งกรรมการใหม8 1  ท8าน



วาระที่ 6: พิจารณาแต8งตั้งกรรมการใหม8

นายสมใจ เชาวน'พานิช
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 64 ป<

การศึกษา - ปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กศ.ม. 

การศกึษามหาบณัฑิต 

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต    
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นายสมใจ เชาวน'พานิช
ประวัติการทํางาน 2562 -ปCจจุบัน ได�รับการแต*งตั้ง วาระที่ 2 ให�เป6น

ผู�อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และดํารงตําแหน*งเป6น 
ประธานคณะกรรมการผู�อํานวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา
28 ธ.ค. 2561 ได�รับการแต*งตั้งเป6นอนุกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒดิ�านการเงินหรือด�านอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การถือหุ�นของบริษัท ไม*มี
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วาระที่ 7: พิจารณากําหนดค8าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียด ปF 2563 ปF 2562

• ค8าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริษัท 3,060,000 2,520,000
• ค8าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 600,000 600,000
• ค8าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 160,000
• ค8าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค8าตอบแทน 60,000 80,000
• รถประจําตําแหน8ง 420,000 480,000

รวมเปGนค8าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น 4,300,000 3,840,000
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จ8ายจริง 
3,690,000 บาท



วาระที่ 8:พิจารณาแต8งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค8าสอบบัญชี

ผู�สอบบัญชีจาก  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420

คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย'
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195

คุณมาริษา  ธราธรบรรพกุล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752

ปี 2563 ปี 2562

1 SNC 830,000 830,000

2 IMP 430,000 490,000

3 COOL 400,000 430,000

4 SPEC 310,000 380,000

5 SSMA 310,000 338,000

6 UMP 50,000 80,000

7 IPC 230,000 278,000

8 PRD 220,000 240,000

9 SCAN 450,000 500,000

10 SAHP 200,000 290,000

11 SFHI - 50,000

12 MSPC 170,000 228,000

13 ODIN 50,000 70,000

14 YALA 50,000 50,000

15 ODINM 50,000 50,000

3,750,000 4,304,000
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วาระที่ 9: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ
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ขอขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท8าน
ที่ได�ให�เกียรติมาร8วมประชุมในวันนี้

ขอให�เดินทางกลับบ�านโดยสวัสดิภาพ

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