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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 22/2559 

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559  

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

 คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบจาํนวนหุน้ทั้งหมดและหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงของบริษทัดงัน้ี 

หุน้จดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียง  จาํนวน  287,777,339 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง   จาํนวน             4,060 ราย 

  

 

 

 

 

 

 

จาํนวนหุน้ท่ีลงทะเบียนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีอยูท่ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามมาตรา 103 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  
 

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุม  

เลขานุการท่ีประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. คุณสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความ 

   เส่ียง ประธานคณะกรรมการ CG& CSR และกรรมการ 

3. คุณชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. คุณวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

6. พล.ต.ต.นพ.นพศกัด์ิ  ภูวฒันเศรษฐ กรรมการอิสระ 

7. คุณสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 

8. คุณสมบุญ เกิดหลิน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ 

9. คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ CG & CSR และกรรมการ 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ี กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

  คุณวภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชี 

  คุณอนะรัช ชยัธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม 

 

  กรรมการลาประชุม 1 ท่านคือ คุณชนิสา ชุติภทัร์    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 เร่ิมประชุม ปิดประชุม 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมดจาํนวน 82  ราย 98  ราย 

มาดว้ยตนเอง   52  ราย   68  ราย 

รับมอบฉนัทะ   30  ราย   30  ราย 

จาํนวนหุน้ทั้งหมด 171,057,864 หุน้ 172,973,464 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 59.44 60.11 
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เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง

คาํถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2558 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาํถามล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อยา่งใด  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี มติของท่ีประชุมใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ 34” โดยมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง

เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด และในการลงคะแนน

ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง         วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบให้ล่วงหน้าไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 1 

นาที เม่ือครบเวลา จะมีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บและทาํการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย นับ

เสียงท่ีงดออกเสียง และท่ีเหลือ คือเสียงท่ีเห็นดว้ยเพ่ือประกาศใหท่ี้ประชุมทราบ โดยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในคร้ัง

น้ี มีผูต้รวจสอบนบัคะแนนเสียงคือ นายสนัทดั กองทพัธรรม จากสาํนกังานกฎหมายกองทพัธรรม 
 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 21/2558 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 21/2558 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานการประชุม

ดงักล่าว  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 21/2558 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ   

คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ดงัน้ี ในรอบปี 2558 ท่ี

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 8,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 735 ลา้นบาท คิดเป็น 10% มาจาก  

1. รายไดจ้ากกลุ่ม OEM/ODM เพ่ิมข้ึน 895 ลา้นบาท เน่ืองจาก เคร่ืองปรับอากาศแบบ Window type และ  

Split type เพ่ิมข้ึน และงานฮีตปัมพส์าํหรับเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมมากข้ึน 

2. รายไดจ้ากกลุ่มช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลดลง 160 ลา้นบาท เน่ืองจากความตอ้งการช้ินส่วนของลูกคา้ 

ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลดลง 

3. รายไดจ้ากกลุ่มช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับยานพาหนะ จาํนวน 907 ลา้นบาท ลดลง 24 ลา้นบาท  

เน่ืองจากความตอ้งการช้ินส่วนของลูกคา้ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานพาหนะลดลง 

กาํไรสุทธิ จาํนวน 410 ลา้นบาท คิดเป็น 5.04% ของรายไดจ้ากการขาย (2557: 377 ลา้นบาท คิดเป็น 5.09%) 

กาํไรสุทธิ เพ่ิมข้ึน 33 ลา้นบาท คิดเป็น 9% โดยคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ เท่ากบั 1.42 บาทต่อหุน้ (2557: 1.31 บาทต่อหุน้) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 
 

 คุณรัฐภูมิ นนัทปถว ีกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชน ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 

2558 ซ่ึง แสดงอยูใ่นรายงานประจาํปี ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้  

   

ผูถื้อหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 171,717,563 เสียง 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 6,001 เสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 
 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 2558 

คุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษทัท่ีมีกาํไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรดงักล่าว 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 

กาํไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 409,861,953 377,363,470 

จาํนวนหุ้น 287,777,339 287,777,339 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น:   

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.50 0.30 

- เงินปันผลงวดส้ินปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.36 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 258,999,605 189,933,044 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  63.19 ร้อยละ  50.33 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2558 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 

เมษายน 2559 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.90 บาท ทั้งน้ีบริษทั

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ 10% ของทุนจดทะเบียน  

เงินปันผลดงักล่าวเป็นเงินปันผลท่ี บริษทัแม่ ไดรั้บมาจาก บริษทัลูก ซ่ึง บริษทัแม่ ถือหุน้ ใน บริษทัลูก ไม่นอ้ย

กวา่ 25% เป็นรายไดเ้งินปันผลท่ี บริษทัแม่ ไดรั้บยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันั้น เงินปันผลท่ีท่านผูถื้อหุ้น

ไดรั้บในปีน้ี จึงไม่ไดสิ้ทธิเครดิตภาษี 2/8  และ เงินปันผลน้ี บริษทั ไดห้กั ณ ท่ีจ่ายไวแ้ลว้ 10% 
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ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 171,717,563 เสียง 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  6,000 เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 1 เสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2558 ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท่ี้ออกตามวาระ 
 

 พล.ต.ต นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด  
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 16 ไดก้าํหนดวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 

10 ท่าน ดงันั้นท่ีครบวาระตอ้งออก 1 ใน 3 ก็คือจาํนวน 4 ท่าน  ซ่ึงรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ท่ีจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระในปี 2559 น้ี คือ 

   1. ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกลุ 

   2. นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ 

   3. นายวศิาล  วฒิุศกัด์ิศิลป์ 

   4. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระ

ตอ้งออกทั้ง 4 ท่าน แลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่าน น้ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตอบสนองความตอ้งการทั้ง

ในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทั และคณะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ท่ีครบวาระตอ้งออกทั้ง 4 ท่าน ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากหอ้งประชุมชัว่คราว 

 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพ่ือกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ

ของบริษทัฯ ต่ออีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 

 (1) ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ 

เห็นดว้ยจาํนวน 172,772,263 เสียง  

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 183,800 เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 7,301 เสียง 

 (2) นายชยัศกัด์ิ   องัคสุ์วรรณ 

เห็นดว้ยจาํนวน 172,956,063 เสียง 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 7,301 เสียง 
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(3) นายวศิาล  วฒิุศกัดศิ์ลป์ 

เห็นดว้ยจาํนวน 165,679,863 เสียง 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 7,276,200 เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 7,301 เสียง  
 

(4) นายสุชาติ   บุญบรรเจิดศรี 

เห็นดว้ยจาํนวน 172,947,463 เสียง   

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  8,600 เสียง  

งดออกเสียงจาํนวน 7,301 เสียง 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ  
 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 คุณชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี 

 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ดงัน้ี 

 

หมายเหตุ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

2. ผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ ไม่มี-   เช่น โบนสั บาํเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่านํ้ ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต 

ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

 

รายละเอยีด ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 

  ประธานกรรมการ กรรมการ  รวมทั้งปี  

1.ค่าตอบแทนประจาํคณะกรรมการบริษทั 
100,000  

บาท/เดือน 

30,000  

บาท/คน/เดือน 

 

3,360,000      

2.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
20,000  

บาท/คน /คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
             660,000  

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
20,000  

บาท/คน /คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
              160,000  

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

20,000  

บาท/คน /คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
            80,000  

5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ CG & CSR  ไม่มี ไม่มี - 

6. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk Management ไม่มี ไม่มี - 

7.รถประจาํตาํแหน่ง 25,500 บาท/เดือน ไม่มี    306,000 

8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั้งส้ิน             4,566,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2559 จาํนวน 4,566,000 

บาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 172,947,663 เสียง  

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน - เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 15,801 เสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัมอบอาํนาจให้คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจ

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีเสนอมา 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
  

คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภา

วรรณ ปัทวนัวิเวก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 และ/หรือ นางสาว

วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม สําหรับปี 2559 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์

ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 

3,750,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2558:3,570,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

 

  

ปี 2559 (ปีท่ีนาํเสนอ) 

  
  

ประจาํปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 

 

ปี 2558 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 480,000 270,000 750,000 

 

800,000 

2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั 300,000 150,000 450,000 

 

450,000 

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั 250,000 150,000 400,000 

 

400,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จาํกดั 250,000 90,000 340,000 

 

340,000 

5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั  200,000 60,000 260,000 

 

260,000 

6 บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จาํกดั 160,000 60,000 220,000 

 

220,000 

7 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 160,000 60,000 220,000 

 

220,000 

8 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั 160,000 60,000 220,000 

 

220,000 

9 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 150,000 30,000 180,000 

 

180,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั 200,000 60,000 260,000 

 

130,000 

11 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 110,000 30,000 140,000 

 

100,000 

12 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกููอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จาํกดั 100,000 30,000 130,000 

 

100,000 

13 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จาํกดั 100,000 30,000 130,000 

 

100,000 

14 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จาํกดั 50,000 - 50,000 

 

50,000 

  
2,670,000 1,080,000 3,750,000 

 

3,570,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 

3,750,000 บาท สาํหรับปี 2559 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
 

คุณอรวรรณ  อุนะรัตน์   สอบถามเร่ืองค่าสอบบญัชี บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั (SCAN) ปี 

2559 ท่ีเพ่ิมข้ึน 100% จากปี 2558 เพราะสาเหตุใด 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ในปี 2559 SCAN จะมีรายการทางการคา้เพ่ิมข้ึน ค่าสอบบญัชีจึงเพ่ิมข้ึน   

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล กล่าวเสริมวา่ เราจะยา้ยโรงงานท่ีแหลมฉบงั ไปท่ีระยอง เพ่ือใชป้ระโยชน์ทางภาษี

จากการใชผ้ลขาดทุนของ SCAN  จึงทาํใหมี้รายการทางการคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงค่าสอบบญัชีน้ีผ่านการเจรจาต่อรองมาแลว้จาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ไม่ผูถื้อหุ้นอ่ืนใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

ลงคะแนน โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยจาํนวน 172,948,563 เสียง 

ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  - เสียง 

งดออกเสียงจาํนวน 14,901 เสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท  

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 คุณสุภทัร พลพิพฒันพงศ ์ 

1. บริษทัไดผ้่านการรับรองจาก CAC ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งสมบูรณ์ อยากทราบวา่บริษทัมีแผนท่ีจะขยายโครงการน้ีไปสู่คู่คา้หรือไม่ 

2. จากรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี แบบ  56-1 บริษทัตั้งเป้าหมายรายไดเ้ติบโตอตัราร้อยละ 10 จึงขอ

ทราบวา่บริษทัจะสามารถทาํไดห้รือไม่ เพียงใด 

3. อยากทราบวา่บริษทัไดรั้บผลกระทบ จากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า และการยา้ยฐานการ

ผลิตของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางรายหรือไม่ 

 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   

1. บริษทัได้มีการรณรงคกิ์จกรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่คา้ เช่น เอกสารของบริษทัท่ี

ส่งไปจะมีการประทบัตรา ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่เขา้มาท่ีบริษทัได ้ซ่ึงหากบริษทัทราบวา่คู่คา้รายใดมีการคอร์รัปชัน่ บริษทัจะยกเลิกการซ้ือขายทนัที  

2. เป้าหมายรายได้เติบโตในอตัราร้อยละ 10  มีโอกาสทาํได ้ทั้ งน้ีในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทัจะมีการยา้ย

โรงงานจากแหลมฉบงัไปท่ีระยอง โดยจะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจาํนวนหน่ึงใหแ้ก่พนกังานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง

ก็จะมีผลกระทบกบักาํไร แต่การยา้ยโรงงานไปท่ีระยองจะทาํใหมี้โอกาสในทางธุรกิจมากข้ึน เพราะมีการผลิตงานตน้นํ้ า

ทุกชนิดและงานรับจา้งประกอบ ครบทุกอยา่ง ในสถานท่ีเดียวกนั และจะใชท้รัพยากรต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการ

ประหยดัมากข้ึน ดงันั้น ในภาพรวมปี 2559 น่าจะดีกวา่ปี 2558 

3. บริษทัจะผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพท่ีดียิ่งข้ึนกวา่ปัจจุบนั ใชร้ะบบการผลิตแบบอตัโนมติั ใชป้ระโยชน์จาก

การประหยดัจากขนาด(economy of scale) ผลิตและขายสินคา้ในราคาท่ีเหมาะสม ใชร้ะบบ mini MD ในการเจาะและ 
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รักษา order ไว ้ทั้งลูกคา้กลุ่มยานยนตแ์ละกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผมเช่ือวา่ในอนาคต อตัราค่าแรงขั้นตํ่าใน CLMV ก็จะสูง

ข้ึนมาใกลเ้คียงกนัหมดเหมือนท่ีเกิดในประเทศจีน ส่วนการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนตจ์ะทาํไดย้ากมาก 

เพราะห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นไทยนั้นเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งใหญ่มาก 

 

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล  รถยนต์ท่ีผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ส่วนรถยนต์

พลงังานไฟฟ้านั้นจะมาทดแทนในส่วนของรถยนต์นั่งท่ีมีราคาสูง ซ่ึงมีจาํนวนหน่ึงเท่านั้น อยา่งไรก็ดีในช่วงน้ีนํ้ ามนั

เช้ือเพลิงมีราคาถูก การนาํรถยนตไ์ฟฟ้ามาทดแทนจึงไม่ใช่ในเร็วๆ น้ี และถึงแมร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าจะเขา้มาแทน แต่

รถยนตทุ์กชนิดก็ยงัตอ้งใชร้ะบบเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงใชช้ิ้นส่วนทาํความเยน็ ดงันั้น ธุรกิจของเราจึงไม่ไดรั้บผลกระทบ

ในระยะยาว 

 

คุณวนัจกัร กิจธนามงคลชยั ขอสอบถามเก่ียวกบัธุรกิจในบริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จาํกดั (SCAN)  

1. ปัจจุบนับริษทัมีรายไดจ้ากการขายอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ ใหแ้ก่ SHARP เพียงรายเดียว อยากทราบวา่จะมี

โอกาสขยายฐานลูกคา้เพ่ิมไดห้รือไม่ 

2. บริษทัใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์ จาก Keihin  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศขายใหก้บั

รถยนต ์HONDA บริษทัจะมีโอกาสในการขยายจาํนวนลูกคา้ไดห้รือไม่ 

3. ปี 2558 ขาดทุน 84 ลา้นบาท   ปี  2559 จะขาดทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร 

 

 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ  

1. รายไดใ้นธุรกิจอลูมิเนียมคอนเดนเซอร์เดิมเร่ิมตน้จากลูกคา้ SHARP รายเดียว และไดข้ยายไปท่ี Fujitsu 

และมีโอกาสท่ีจะขยายไปยงัลูกคา้อ่ืนเพ่ิมข้ึน เพราะบริษทัคาดวา่ในอนาคตการใชอ้ลูมิเนียมคอนเดนเซอร์จะมีโอกาสเขา้

มาทดแทนการใชค้อนเดนเซอร์ท่ีทาํจากทองแดง 

2. ปี 59 น้ี บริษทัจะมีผูบ้ริหารใหม่เขา้มาร่วมงานกบั SNC ซ่ึงเดิมท่านเคยเป็นผูบ้ริหารซ่ึงทาํงานท่ีบริษทัลูกคา้

ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศรายสาํคญั เราจะใชศ้กัยภาพของท่านในการเพ่ิมจาํนวนลูกคา้และยอดขาย และ ปัจจุบนับริษทั

ไดรั้บสินคา้รายการใหม่ๆ 2-3 รายการจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนตแ์ลว้ 

3. ปี 2559 SCAN จะขาดทุนลดลงแน่นอน เพราะ ลูกคา้มีความมัน่ใจในตวัสินคา้และการผลิตมากข้ึน ทาํให้

บริษทัมีการผลิตและขายสินคา้เพ่ิมมากข้ึน  

 

คุณธงชยั พรหมลิขิตกุล ปี 2559 ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น จะดีมากเหมือนในอดีตหรือไม่ ซ่ึงในอดีตบริษทัเคย

จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูงพอสมควร 

ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดล้งทุนในธุรกิจใหม่เพ่ิมมากข้ึน จึงตอ้งนําเงิน

บางส่วนไปลงทุน  อยา่งไรก็ดี บริษทัไดก้นัเงินบางส่วนไวเ้พ่ือจ่ายเงินปันผลดว้ย โดยบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใน

อตัราท่ีสูงกวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนในพนัธบตัร 

 

คุณกลัยา ผกากรอง ในวาระรับทราบผลการดาํเนินงาน ขอให้บริษทัรายงานผลการดาํเนินงานในรูปแบบท่ี

นาํเสนอในงาน opportunity day เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้บางท่านท่ีไม่มีโอกาสไดไ้ปฟัง ไดรั้บทราบขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั  

คุณสามิตต ์ผลิตกรรม  ขอรับเร่ืองไวเ้พ่ือแกไ้ขปรับปรุง 
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ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม เวลา 15.25 น. (1 ชัว่โมง 25 นาที) 

 

 

 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 

 
 

 

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

                (นางสาวเกศริน เดชพนัธ์ุ) 

ลงช่ือ....................................................ประธานท่ีประชุม 

(นายสาธิต ชาญชาวน์กลุ) 
 

 

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

   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ)  (นายสามิตต ์ ผลิตกรรม) 

 


