
   

 

 

 

ท่ี SNC 2013/002 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19/2556 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

19/2556 ในวนัพุธท่ี 3 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 
 

  วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่18/2555  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี18/2555 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 18/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 

2555 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานการประชุม

ดงักล่าว (ดูสาํเนารายงานการประชุม ในรายงานประจาํปีหนา้ 96 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 
 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2555 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ประจาํปี 2555 
 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี 2555 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํ

งบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ เสนอใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินประจาํปี 

2555 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงิน ในรายงานประจาํปีหนา้ 108 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 
  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิปันผลประจําปี 2555 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้ง

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 

2555 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2556   ซ่ึง 

 

 



   

 

 

 

เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 1.60 บาท ทั้งน้ีมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

  

เงินปันผล จาํนวนหุน้ เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 

ปี 2555    

เงินปันผลระหวา่งกาล 287,777,339 1.00 บาท 287,777,339 บาท 

เงินปันผลงวดส้ินปี 287,777,339 0.60 บาท 172,666,403 บาท 

รวมเงินปันผลจ่ายปี 2555  1.60 บาท 460,443,742 บาท 

ปี 2554    

เงินปันผลระหวา่งกาล 287,777,339 1.00 บาท 287,777,339 บาท 

เงินปันผลงวดส้ินปี 287,777,339 0.60 บาท 172,666,403 บาท 

รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554  1.60 บาท 460,443,742 บาท 

 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวว้่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงในรอบปี 2555 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลต่อ

กาํไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 93.24 (ปี 2554: ร้อยละ 88.59) 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนผู้ทีอ่อกตามวาระ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงใน

สาม (1/3)  ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  สาํหรับในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 ท่าน  

1) ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ 

2) นายวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์  

3) นายสมบุญ เกิดหลิน 

4) นายสามิตต ์ ผลิตกรรม 

 ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทาํงาน การถือหุน้  การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน จาํนวนวาระท่ีดาํรงตาํแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ดูท่ีรายงานประจาํปีหนา้ 5 ท่ีส่ง

มาพร้อมกนัน้ี 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่า

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

  วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี 

 



   

 

 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2556 จาํนวน 3,240,000 

บาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยมีรายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

(1) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 1 ท่าน    30,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 11 ท่านๆ ละ 15,000  บาท/คร้ัง  165,000 บาท/คร้ัง 

รวม  195,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุมประมาณ 6 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 195,000 บาท x 6 คร้ัง 1,170,000 บาท/ปี 
 

(2) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

รวม  40,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุม 4 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 4 คร้ัง 160,000 บาท/ปี 
 

(3)  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

รวม  40,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุม 1 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 1 คร้ัง 40,000 บาท/ปี 
 

(4) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

รวม  40,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุม 1 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 1 คร้ัง 40,000 บาท/ปี 
 

(5) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ CG และ CSR 

ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

รวม  40,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุม 2 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 2 คร้ัง 80,000 บาท/ปี 
 



   

 

 

 

(6)    ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk Management 

ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 

รวม  40,000 บาท/คร้ัง 

กาํหนดประชุม 2 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 2 คร้ัง 80,000 บาท/ปี 
 

สาํรองค่าเบ้ียประชุม สาํหรับการประชุมอ่ืน ๆ    230,000      บาท/ปี 

รวมค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งส้ิน                        1,800,000     บาท/ปี 
 

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั 

ค่าตาํแหน่งของประธานกรรมการบริษทั 100,000 บาท/เดือน 1,200,000 บาท/ปี 

ค่าเบ้ียประชุม 20,000 บาท/เดือน       240,000 บาท/ปี 

รวม  1,440,000 บาท/ปี 

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ทั้งส้ิน  3,240,000 บาท/ปี 
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จาํนวน 3,240,000 บาท เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2555   
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัท

วนัวิเวก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4795 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/

หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม  สําหรับปี 2556 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มี

ผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัย่อย และ บริษทัร่วม โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2556 

ภายในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท  (ค่าสอบบญัชีปี 2555: 3,310,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงัน้ี  

    หน่วย : บาท 

  ประจาํปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 500,000 300,000 800,000 

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

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั 300,000 150,000 450,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลชูัน่ จาํกดั 300,000 150,000 450,000 

5 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 200,000 60,000 260,000 

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

     



   

     

 

หน่วย : บาท 

 

  ประจาํปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 

7 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั 120,000 50,000 170,000 

8 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั 120,000 50,000 170,000 

9 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 100,000 50,000 150,000 

10 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโนไพพ ์ จาํกดั 70,000 30,000 100,000 

11 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั 80,000 - 80,000 

  2,250,000 1,050,000 3,300,000 

 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ปี 2555 ผูส้อบบญัชีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นปีแรก และ ปี 2556 จะเป็นปีท่ีสอง 
 

วาระที ่8พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  

-ถา้มี - 
 

 เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 19/2556 บริษทั

กาํหนดวนั record date  ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 โดยใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535   โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556  อยา่งไรกต็ามการให้

สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัผลการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 19/2556 
   

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 19/2556 ตามกาํหนด วนั เวลา และสถานท่ี

ดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป     
 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอ่ืน เขา้ร่วม

ประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูขอ้มูลกรรมการอิสระในรายงานประจาํปีหนา้  5  ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) ออกเสียงลงคะแนน

แทนในการประชุมคร้ังน้ี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข )หรือสามารถ

ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะ ไดจ้ากเวบ็ไซต ์ www.sncformer.com  ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรด

ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุน้ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะแลว้

ใหแ้ก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนั เพ่ือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อ

หุน้   
 

ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํสั่งคณะกรรมการ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

………………………………….. 

(ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ) 

ประธานกรรมการบริหาร 

http://www.sncformer.com/

