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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 20/2557 

วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557  
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             3,645 ราย 
  
 
 
 
 
 
 
จาํนวนหุน้ท่ีลงทะเบียนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  
 

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุม  
เลขานุการท่ีประชุมไดแ้นะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ  ประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ 
2. ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
3. ศ.ดร.บุญทนั ดอกไธสง กรรมการอิสระ 
4. คุณวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์ กรรมการอิสระ 
5. คุณสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
6. คุณอานะวฒัน์  นาวินธรรม กรรมการอิสระ 
7. คุณสุกิจ พนัธ์วศิวาส กรรมการอิสระ 
8. คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการ 
9. คุณสมบุญ เกิดหลิน กรรมการ 
10. คุณสุรพล แยม้เกษม กรรมการ 
11. คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการ 
 คุณรัฐภมิู นนัทปถวี รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

  คุณวิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชี 
 

 

 เร่ิมประชุม ปิดประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมดจาํนวน 104  ราย 118  ราย 
มาดว้ยตนเอง   69  ราย   82  ราย 
รับมอบฉนัทะ   35  ราย   36  ราย 
จาํนวนหุน้ทั้งหมด 212,865,867 หุน้ 213,692,841 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 73.97 74.26 
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เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
คาํถามล่วงหนา้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2556 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาํถามล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการมาแต่อย่างใด รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีสิทธิเขา้ร่วมสังเกตการณ์นับ
คะแนนเสียงโดยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 แต่ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดสมคัรเขา้ร่วมสังเกตการณ์นบัคะแนนเสียงเขา้มาแต่อยา่งใด 

 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี มติของท่ีประชุมใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ “ขอ้ 34” โดยมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึง
เสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดม้อบให้ล่วงหน้าไวก่้อนแลว้ โดยในการลงคะแนนในบตัรน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 1 
นาที เม่ือครบเวลา จะมีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บและทาํการรวบรวมคะแนน การนบัคะแนน จะนบัเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย นบั
เสียงท่ีงดออกเสียง และท่ีเหลือ คือเสียงท่ีเห็นดว้ยเพ่ือประกาศใหท่ี้ประชุมทราบ  
 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19/2556 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19/2556 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 19/2556 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ   

คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน  ดงัน้ี ในรอบปี 2556 ท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 7,155 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นและดอกเบ้ียรับรวม 46 ลา้น ตน้ทุนขายและบริการ 6,306  
ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 322 ลา้นบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 95 ลา้นบาท ตน้ทุนทาง
การเงิน 6 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22 ลา้นบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั  20  ลา้น
บาท  ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 7 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีกาํไรสุทธิ 423 ลา้นบาท   

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556 
 

 คุณรัฐภมิู นนัทปถว ีรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพรบ.บริษทัมหาชน ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดังบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 
2556 ซ่ึง แสดงอยูใ่นรายงานประจาํปี ท่ีส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
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   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรองเรียบร้อยแลว้  
 

 คุณชยัรัตน์  ผลาติกานนท์   สอบถาม เหตุใดไม่ให้บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลเขา้บริษทัแม่ทุกไตรมาสเพ่ือให้
สะทอ้นความจริงในงบการเงิน  
 คุณรัฐภูมิ  นนัทปถว ี   อธิบายวา่ งบการเงินมี 2 ส่วน คือ งบการเงินเฉพาะบริษทัและงบการเงินรวม ซ่ึงกาํไร
จากบริษทัยอ่ยจะถูกแสดงในงบการเงินรวม ส่วนเร่ืองเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย ตามปกติกาํหนดไวปี้ละ 2 คร้ัง คือ 
กลางปีและปลายปี เพ่ือให้บริษทัแม่มีกาํไรสะสมเพียงพอสาํหรับการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงหากกาํไรสะสมของบริษทัแม่มี
มากพอ กจ็ะไม่มีการเรียกรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย เพ่ือลดเวลาในการจดัทาํเอกสารต่างๆ 
 คุณสุระศกัด์ิ เคารพธรรม  อธิบายเพ่ิมเติม หากตอ้งการดูวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหดู้ท่ีงบ
ดุลรวม ถึงแมว้า่กาํไรสะสมของงบเด่ียวมีนอ้ย แต่บริษทัแม่กส็ามารถใหบ้ริษทัลกูท่ีมีกาํไร จ่ายเงินปันผลเขา้มาได ้
 วา่ท่ีร้อยตรี พิสิฐ  สุธีลกัษณาพร  สอบถาม จากรายงานประจาํปี หนา้ 180 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  แอน
โทโลจี จาํกดั เพ่ิมทุน 200 ลา้น แต่ลงทุน 180 ลา้น เทียบสัดส่วนการถือหุน้แลว้ไม่เป็น 99.99  
 คุณรัฐภูมิ  นนัทปถวี  อธิบายวา่ บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั จดทะเบียนคร้ังแรก 20 ลา้น 
และมีการเพ่ิมทุนอีก 180 ลา้นบาท รวมเป็น 200 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุน้คร้ังแรกและหลงัจากเพิ่มทุนเป็นสัดส่วน
เดียวกนั 

คุณสุระศกัด์ิ เคารพธรรม  อธิบายเพ่ิมเติม การเทียบสัดส่วนการถือหุน้ใหเ้ทียบสัดส่วนจากจาํนวนท่ีเราลงทุน
เทียบกบัจาํนวนเงินทุนทั้งหมด 
 

ผูถื้อหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  เห็นดว้ยจาํนวน     213,642,841 เสียง   
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน         - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน              25,900 เสียง  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556  
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลสาํหรับปี 2556 
 

คุณสามิตต ์ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษทัท่ีมีกาํไร บริษทัฯ จึงเห็นสมควรจดัสรรเงินปันผล และ
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรดงักล่าว 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 

เงินปันผล จาํนวนหุน้ เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 
ปี 2556    
เงินปันผลระหวา่งกาล 287,777,339 0.60 บาท 172,666,403 บาท 
เงินปันผลงวดส้ินปี 287,777,339 0.40 บาท 115,110,936 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2556  1.00 บาท 287,777,339 บาท 

 



หนา้   4   ของจาํนวน   9   หนา้ 

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 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2556 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลอตัราหุน้ละ 1.00 บาท ทั้งน้ีบริษทั
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย ไวค้รบถว้นแลว้ 10% ของทุนจดทะเบียน 

 

ผูถื้อหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  เห็นดว้ยจาํนวน     213,668,741 เสียง 
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน          - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน         - เสียง  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ้ดัสรรเงินปันผลประจาํปี 2556 ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท่ี้ออก 
 

 คุณสามิตต ์ ผลิตกรรม กรรมการสรรหา เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด  
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 16 ไดก้าํหนดวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 
12 ท่าน ดงันั้นท่ีครบวาระตอ้งออก 1 ใน 3 กคื็อจาํนวน 4 ท่าน  ซ่ึงรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ท่ีจะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระในปี 2557 น้ี คือ 

   1. นายอานะวฒัน์  นาวนิธรรม 
   2. นายสุกิจ    พนัธ์วศิวาส 
   3. ศ.ดร.บุญทนั    ดอกไธสง 
   4. ดร.ศรีเมือง  เจริญศิริ        (ลาออกจากตาํแหน่ง) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็นอิสระ และความ เช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบกาํหนดวาระ
ตอ้งออกทั้ง 3 ท่าน แลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน น้ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตอบสนองความตอ้งการทั้ง
ในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทั และคณะกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ท่ีครบวาระตอ้งออกทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระหน่ึง และเสนอท่ีประชุมเลือกตั้ง
นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ เป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก 

 

กรรมการสรรหาเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากหอ้งประชุมชัว่คราว 
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 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพ่ือกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ ต่ออีกวาระหน่ึง  และเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการท่ีลาออก ดงัน้ี 
 

 (1) นายอานะวฒัน์  นาวนิธรรม 
  เห็นดว้ยจาํนวน       213,688,141 เสียง  
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน         - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน                1,700 เสียง  
 

 (2) นายสุกิจ  พนัธ์วศิวาส 
  เห็นดว้ยจาํนวน       213,687,141 เสียง   
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                        - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน                2,700 เสียง  
 

(3) ศ.ดร.บุญทนั  ดอกไธสง 
  เห็นดว้ยจาํนวน        213,605,741 เสียง   
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน               81,400 เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน                2,700 เสียง  
 

(4) นายชยัศกัด์ิ  องัคสุ์วรรณ 
 เห็นดว้ยจาํนวน       213,674,384 เสียง   

  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                        - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน              15,457 เสียง 
  

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการบริษทัฯ  
 
 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  

 คุณวศิาล วฒิุศกัด์ิศิลป์  ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี 
 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 ดงัน้ี  
1. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย    

 

  1.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั     
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 30,000 6  180,000 
  กรรมการ  11 15,000 6  990,000 
         1,170,000 
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  1.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 20,000 4  80,000 
  กรรมการ  2 10,000 4  80,000 
           160,000 
  1.3 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 20,000 2  40,000 
  กรรมการ  2 10,000 2  40,000 
      80,000 
  1.4 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหา     
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 20,000 2  40,000 
  กรรมการ  2 10,000 2  40,000 
             80,000  
 1.5 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ CG & CSR     
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 20,000 2  40,000 
  กรรมการ  2 10,000 2  40,000 
              80,000  
 1.6 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk Management   
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  ประธานกรรมการ  1 20,000 2  40,000 
  กรรมการ  2 10,000 2  40,000 
      80,000 
  

1.7 สาํรองเบ้ียประชุมอ่ืนๆ 
   

บาท/ปี 
      150,000 
  รวม         1,800,000 

 2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท      
  คน บาท/คร้ัง คร้ัง  บาท/ปี 
  2.1 ค่าตาํแหน่ง  1 100,000 12  1,200,000 
  2.2 ค่าเบ้ียประชุม  1 20,000 12    240,000 
  รวม      1,440,000 
 รวมทั้งส้ิน     3,240,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จาํนวน 3,240,000 บาท เท่ากบัปี 2556 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2557 จาํนวน 3,240,000 
บาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

 ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
  เห็นดว้ยจาํนวน        213,680,841 เสียง   
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน                                     - เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน                 9,000 เสียง      
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ไดต้ามท่ีเสนอมา 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
  

คุณอานะวฒัน์ นาวนิธรรม 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 จากบริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม สาํหรับปี 2557 โดยผูส้อบบญัชีมีความ
เป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วม โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี
สําหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2556:3,300,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบ
บญัชีดงัน้ี  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2,250,000 950,000 3,200,000

บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จํากดั 100,000 - 100,000

บริษทั อินเตอร์เนช ัน่แนล เทคโนไพพ์  จํากดั 50,000 - 50,000

บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มช ัน่ จํากดั 120,000 50,000 170,000

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จํากดั 100,000 50,000 150,000

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จํากดั 120,000 50,000 170,000

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จํากดั 200,000 50,000 250,000

บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จํากดั 160,000 50,000 210,000

บริษทั เอส เอ็น ซี คลูล่ิง ซพัพลาย จํากดั 300,000 150,000 450,000

บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูช ัน่ จํากดั 300,000 100,000 400,000

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 500,000 300,000 800,000

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จํากดั 300,000 150,000 450,000

หนว่ย : บาท

ประจําปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี  จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 
3,200,000 บาท สาํหรับปี 2557 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

ไม่ผูถื้อหุ้นอ่ืนใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมจึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว้ออกลงคะแนนดงัน้ี 
  เห็นดว้ยจาํนวน       213,243,541 เสียง   
  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน             446,300 เสียง  
  งดออกเสียงจาํนวน                 - เสียง  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  

 
วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 คุณสุรฑิณ จุฬาโอฬาร สอบถามการเตรียมความพร้อมการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการ
คอรัปชัน่เพ่ือใหไ้ดก้ารรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ  ทางบริษทัฯ ถือหลกับริหารงานดว้ยความโปร่งใสและหลกัธรรมมาภิบาล  
 ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล  บริษทัไม่ทาํธุรกิจกบับุคคลท่ีมีประวติัคอรัปชัน่ มี Internal Auditor เป็นผู ้
ตรวจสอบ ส่วนเร่ือง CG มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเร่ืองขอ้กาํหนด รวมถึงมีการปลกูฝังพฤติกรรมท่ีดีใหก้บัพนกังาน 

คุณชยัรัตน์  ผลาติกานนท ์  สอบถามดงัน้ี  
1. รายไดจ้ากการขาย ไดรั้บผลกระทบจากการเมืองเพียงใด 
2. บริษทัเนน้ธุรกิจผลิตแอร์สาํหรับตลาดรถยนต ์เพราะสาเหตุใด 
3. บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จาํกดั เร่ิมสร้างรายไดห้รือยงั 
4. บริษทัลงทุนในบริษทั ฟโูซ่ ในสัดส่วน 20% เพราะเหตุผลใด 
5. บริษทัมีการลงทุนสูง มีเงินกูเ้พ่ิมข้ึน มีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน แต่เหตุใดยงัคงจ่ายเงินปันผล 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   
1. ลูกคา้ของSNCส่วนใหญ่ผลิตสินคา้เพ่ือส่งออก จึงพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น บริษทัจึง

ไดรั้บผลกระทบเพียงบางส่วน จากเหตุการเมืองในประเทศ 
2. SNCเนน้ธุรกิจผลิตแอร์สาํหรับตลาดรถยนต ์เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลกาํไร คู่แข่งนอ้ยราย ซ่ึงกมี็แต่คู่แข่ง

ท่ีแขง็แกร่ง 
3. บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั ผลิต aluminum condenser สาํหรับแอร์บา้น โดยผูบ้ริหารท่ี

บริษทัเชิญมา เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตและมีศกัยภาพดา้นการตลาด ขณะน้ีสินคา้ตวัอยา่งผ่านแลว้ 
ช่วงไตรมาสส่ี จะเร่ิมมีการผลิต ในกรณีช่วง low season ของแอร์บา้น บริษทัสามารถจดัสรรกาํลงัการผลิตไปใชส้าํหรับ
ลกูคา้ผูผ้ลิตแอร์รถยนตไ์ดด้ว้ย เพราะบริษทัใชเ้คร่ืองจกัรแบบเดียวกบัท่ีลกูคา้ผูผ้ลิตแอร์รถยนตใ์ช ้

4. ฟูโซ่ มีความชาํนาญการผลิตแอร์ขนาดใหญ่ในญ่ีปุ่น ส่วน SNCมีความรู้การทาํธุรกิจในเมืองไทย ดงันั้น 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดการร่วมทุน โดย SNC ร่วมถือหุน้ 20% 

5. แม ้SNC จะมีการลงทุนสูง มีเงินกูเ้พ่ิมข้ึน มีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน แต่เพราะ SNCตอ้งการดูแลผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย จึงไดจ่้ายเงินปันผล ภาระดอกเบ้ียเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งบริหารจดัการ 

 



หนา้   9   ของจาํนวน   9   หนา้ 

คุณสัญญลกัษณ์  ศรีมงัคละ สอบถาม ดงัน้ี  
1. บริษทัมีรายไดจ้ากการประกอบเคร่ืองปรับอากาศ ลดลง 635 ลา้นบาท เน่ืองจากประเทศในตะวนัออกกลาง

ปรับเพ่ิมมาตรฐานการใชพ้ลงังาน Energy Efficiency ratio (EER) หากลูกคา้ของบริษทัไดป้รับปรุงสินคา้ให้ไดต้าม
มาตรฐานดงักล่าวแลว้ รายไดฯ้จะกลบัมาเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. ในปี 2557 และในอนาคต บริษทัจะมีการลงทุนโครงการใหญ่อีกหรือไม่ 
ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ   
1. ท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้จากงานรับจ้างประกอบเคร่ืองปรับอากาศลดลง อันเน่ืองมาจากประเทศใน

ตะวนัออกกลางปรับค่ามาตรฐานเร่ืองการประหยดัไฟ  ซ่ึงปัจจุบนัทางลูกคา้ไดมี้การปรับปรุงสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐาน
ดงักล่าวแลว้ ตวัเลขของตะวนัออกกลางก็จะกลบัมา นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาสินคา้ตวัใหม่ร่วมกบัลูกคา้ เพ่ือทาํ
การขยายตลาด โดยจะทาํการ mass production ในเดือนพฤษภาคม 57 น้ี 

2. บริษทัยงัมีการลงทุนท่ีระยอง ซ่ึงหากมีการกูเ้งินจากธนาคารและมีภาระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนมาก กอ็าจชะลอการ
ลงทุน แต่หากมีโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจ กจ็ะนาํเสนอผูถื้อหุน้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 

 
ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 

 ประธานกรรมการบริษทักล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 15.44 น. (1 ชัว่โมง 44 นาที) 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 
 

 
 

ลงช่ือ................................................ผูบ้นัทึกการประชุม 
                (นางสาวเกศริน เดชพนัธ์ุ) 

ลงช่ือ....................................................ประธานท่ีประชุม 
(นายสาธิต ชาญชาวน์กลุ) 

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

   (ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกลุ)   (นายสุรพล แยม้เกษม) 
 


