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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17/2554 

เมื่อวันศุกรที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 
ณ หองเพชรชมพู ช้ัน 3 โรงแรมดิเอมมอรัลด 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 

นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบจํานวนหุนทั้งหมดและหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทดังน้ี  

หุนจดทะเบียนกับ ตลท.   จํานวน  301,403,239 หุน 
หัก หุนซื้อคืน    จํานวน    13,625,900 หุน 
หุนที่มีสิทธิออกเสียง   จํานวน  287,777,339 หุน 
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง   จํานวน             2,368 ราย 
  
 
 
 
 
 
 
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ แลว  
 
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริษัท กลาวเปดประชุม  

เลขานุการท่ีประชุมไดแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ดังน้ี 
 
1. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล  ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ  
3. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กรรมการ 
4. นายอานะวัฒน  นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการ 
5. นายสุกิจ พันธวิศวาส ประธานกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
6. นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 
7. ดร.ศรีเมือง เจริญศิร ิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 
8. นายสามิตต ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ  
   และกรรมการสรรหา 
9. นายสมบุญ เกิดหลิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 

 เริ่มประชุม ปดประชุม 
ผูถือหุนที่มาประชุมทั้งหมดจํานวน 97  ราย 135  ราย 
มาดวยตนเอง 63  ราย 85  ราย 
รับมอบฉันทะ 34  ราย 50  ราย 
จํานวนหุนทั้งหมด 183,293,578 หุน 184,371,486 หุน 
คิดเปนรอยละของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 63.69 64.07 
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10. นายสุรพล แยมเกษม กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 
11. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
12. นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
13. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
14. นายเอนก เสือรอด ที่ปรึกษากฎหมาย 
15.นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุม 
 
เลขานุการที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกทานมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระ

การประชุมหรือเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยผานเว็บไซต
ของบริษัทฯ นับต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเพิ่มวาระ
การประชุม หรือเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทานอื่นๆ ที่จะใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของ
บริษัทฯ เพ่ิมเติมเขามา  

และบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกทานมีสิทธิเขารวมสังเกตการณนับคะแนนเสียงโดยผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ นับต้ังแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2554 แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสมัครเขารวม
สังเกตการณนับคะแนนเสียงเขามาแตอยางใด 

ในการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี มติของที่ประชุมใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ “ขอ 34” โดยมติของที่ประชุม
ผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึง
เสียง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอใหทานผูถือหุนโปรดกาเครื่องหมาย  ลงในชอง       วา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่ไดมอบใหลวงหนาไวกอนแลว โดยในการลงคะแนนในบัตรน้ีจะใชเวลาประมาณ 1 
นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจาหนาที่เปนผูจัดเก็บและทําการรวบรวมคะแนนเพ่ือประกาศใหที่ประชุมทราบตอไป  
 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16/2553  
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหผูถือหุนทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานการประชุม

ดังกลาว  
  
 นายสถาพร ผังนิรันดร  เสนอวาวาระน้ีควรจะเปนการรับรองรายงานการประชุมมากกวาการรับทราบรายงาน
การประชุม 
  
 นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  ช้ีแจงวาวาระน้ีในอดีตก็เปนการรับรองรายการ
งานประชุม  แตเน่ืองจากผูถือหุนสวนหน่ึงที่เขารวมประชุมในครั้งน้ีไมไดเขารวมประชุมครั้งกอน ซึ่งจะไมสามารถ
รับรองรายงานการประชุมวาถูกตอง ครบถวน  อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดมีการทอดเทป และมีการตรวจสอบวา
รายงานการประชุมน้ันถูกตอง ครบถวน  วาระน้ีจึงเรียนมาเพ่ือรับทราบ 
 

ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแกไขเพ่ิมเติม จึงถือวาที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
16/2553 ดังกลาว 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 ของบริษัทฯ   
 
นายสามิตต ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน  

ดังน้ี ในรอบป 2553 ที่ผานมาบริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 8,248 ลานบาท รายไดอื่นและดอกเบี้ยรับ 20 ลานบาท รวม
เปนรายได 8,268 ลานบาท คาใชจายจากตนทุนขาย 7, 510 ลานบาท คาใชจายในการขาย 60 ลานบาท คาใชจายในการ
บริหาร 222 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล 94 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอย 1 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีกําไร
สุทธิ 381 ลานบาท คดิเปนกําไรสุทธิ 1.33 บาทตอหุน 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน 
  
นายศักด์ิริน ชูศักด์ิตระกูล  ขอคําอธิบาย สวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 1 ลานบาท 
 
นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  ใหคําอธิบายวา สวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 

1 ลานบาทน้ีเปนผลกําไรขาดทุนจากธุรกิจผลิตและซอมแมพิมพ ของบริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บริษัท  เอส  เอ็น  ซี แซ
นเทค จํากัด โดยบริษัทรวมลงทุนกับ บริษัท แซนเทค ญี่ปุน ดวยสัดสวน 80 ตอ 20 กําไรขาดทุนสวนหน่ึงจึงตองแบงไป
ใหกับ บริษัท แซนเทค ญี่ปุน 

 
นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต กลาวเสริมวาตัวเลขในงบการเงิน และตัวเลขที่ใชในการ

นําเสนอในที่ประชุมน้ีคือตัวเลขเดียวกัน โดยเปนกําไรหรือขาดทุนที่จะตองจัดสรรไปใหกับผูถือหุนสวนนอยในบริษัท
ยอยของบริษัท  

 
นายสถาพร ผังนิรันดร กลาวช่ืนชมผลประกอบการของบริษัทที่มีผลการดําเนินงานดีอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีจึงขอ

สอบถามวาบริษัททําอยางไร ยอดขายและผลการดําเนินงานจึงเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา บริษัทมีผลการดําเนินงานที่เติบโตอยางตอเน่ือง 

มาจากการเรียนรูความผิดพลาดและความบกพรองในอดีต บริษัทมีลูกคาที่ดีทําใหไมมีหน้ีสูญ  มีคูคาที่ดีทําใหไดรับ
เครดิตที่ยาว และในขณะที่บริษัทมีทีมงานที่ดีทําใหมีระยะเวลาผลิตสินคาสั้น มีผลทําใหวงจรเงินสดติดลบ โดยบริษัทนํา
ตัวเลขที่สําคัญทางการเงินมาต้ังเปน KPI และในสวนของการเติบโต บริษัทจะเติบโต 20%อยางตอเน่ืองในทุก ๆ ป และ
การท่ีบริษัทจะเติบโต 2-3 เทาน้ันมี 2 ทางคือ 1) Joint Venture (การรวมลงทุน) โดยบริษัทจะเลือกบริษัทที่มีการตลาดที่ดี 
มีเทคโนโลยีที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี 2) M & A (การควบรวมกิจการ) โดยบริษัทจะเลือกบริษัทที่มีธุรกิจคลายกับ
ธุรกิจของบริษัท  
 

นายวุฒิชัย พีรพัฒนภูม ิสอบถาม 4 ขอ ดังน้ี 
1) สึนามิที่ประเทศญี่ปุน มีผลกระทบระยะสั้น และระยะยาวกับทางบริษัทอยางไรบาง 
2) ภาวะการคาเคร่ืองปรับอากาศของโลกเปนอยางไร  
3) ลูกคาหลักของบริษัทที่เปน OEM เชน Fujitsu Sharp และ LG เปนอยางไร และบริษัทจะมีลูกคา 

OEM รายใหมหรือไม 
4) โรงงานฉีดพลาสติกที่กําลังสรางเพ่ิมเติมเสร็จแลวหรือยัง และสรางเพ่ือผลิตหรือเพ่ือเก็บสินคา 

 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงดังน้ี 
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1) ผลกระทบจากการเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุนน้ัน สวนใหญจะกระทบในสวนของชุดควบคุม
รถยนต แตในสวนของเครื่องปรับอากาศไมสงผลกระทบ  

2) เครื่องปรับอากาศในตลาดโลกมีทั้งแบบรอนและเย็น บริษัทก็ผลิตทั้งแบบรอนและเย็น โดย
ผูผลิตในตลาดโลกสวนใหญจะผลิตเฉพาะสินคาที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งในปจจุบันตลาดโลกพบ
ปญหาเรื่องแรงงาน ซึ่งประเทศไทยก็กําลังจะเจอปญหานี้เชนกัน แตในสวนของบริษัทไมมี
ปญหาเรื่องแรงงานเพราะบริษัทใหผลตอบแทน ใหสวนแบงกําไรท่ีดีกับพนักงาน มีกองทุน 
EJIP และบริษัทยังบริหารงานในรูปแบบ Mini MD ที่ทําใหพนักงานทราบรายได ตนทุน และ
กําไร ทั้งน้ีการยกเวนภาษีของ AFTA และปญหาแรงงานในตางประเทศท่ีสูงขึ้นสงผลใหบริษัท
ขายเครื่องปรับอากาศไดมากขึ้น   

3) ลูกคาหลักของบริษัทที่เปน OEM ทั้ง 3 ราย ยังมีการสั่งซื้อเปนปกติ สวนลูกคารายใหมน้ันยังไม
สามารถแจงได เพราะยังมีการสั่งซื้อที่ไมมาก 

4) โรงงานพลาสติกมี 3 โรงงาน  โดย 2 โรงงานมีไวสําหรับผลิตสินคาที่ตอนน้ีวางเครื่องจักรเต็ม
แลว และอีก 1 โรงงาน มีไวสําหรับเก็บสินคา 

  
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือวาที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553 
 
 นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชี 
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน แสดงอยูในรายงานประจําปหนาที่ 214 ที่สงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว 
 
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําป 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลว โดยผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไม
มีเง่ือนไข 

 
นายศักด์ิริน ชูศักด์ิตระกูล  เสนอวา ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน เพ่ือใหรวดเร็วมากขึ้น  ควรใหผู

ถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือ และ นับคะแนนเฉพาะสวนน้ัน 
  
นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  ช้ีแจงวาในประเด็นน้ีบริษัทไดมีการพิจารณาแลว 

และเห็นวาอาจมีผูถือหุนบางทาน ไมตองการแสดงตัวหรือยกมือใหเปนที่สนใจ จึงขอใหการลงคะแนนเสียงน้ีเปนการ
ลงคะแนนเสียงแบบลับ  

 
นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล ประธานกรรมการบริษัท  เสนอวา เพ่ือลดเวลาในระหวางการรอผลการนับคะแนน

เสียง ใหมีการเสนอวาระตอไปกอน แลวจึงกลับมาสรุปผลการนับคะแนนเสียงอีกครั้งหน่ึง 
 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย

ที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน     184,303,286 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  



หนา   5   ของจํานวน   14   หนา 

  งดออกเสียงจํานวน              24,000 เสียง  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลประจําป 2553 
 

นายสามิตต ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามผลประกอบการของบริษัทที่มีกําไร บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปนผล และ
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรดังกลาว 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่ผานมาดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ทั้งน้ีการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กําหนดไววาจะจายเงินปนผลในอัตราไมนอย

กวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบป 2553 บริษัทฯ จายเงินปนผลตอกําไร
สุทธิสัดสวนรอยละ 75 (ป 2552: รอยละ 145) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2553 ในงวดสิ้นปอันเปนงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.35 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 
เมษายน 2554 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาลหุนละ 0.65 บาท รวมเปนเงินปนผลอัตราหุนละ 1.00 บาท ทั้งน้ีบริษัท
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไวครบถวนแลว 10% ของทุนจดทะเบียน 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  จากขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัทที่ผานมา อยากทราบวาเปนวัฒนธรรมหรือไมที่

บริษัทจะจายเงินปนผลระหวางกาลมากกวาการจายเงินปนผลงวดสิ้นป  
 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา บริษัทไดมีการพิจารณาและมีเหตุผลในการจาย

ทุกครั้ง เชน ชวงที่ราคาหุนไมดีบริษัทอาจจะจายออกมาเยอะ หรือราคาหุนดีและบริษัทมีผลประกอบที่ดีก็จะจายเยอะ
เชนเดียวกัน ทั้งน้ีก็ตองพิจารณาจากกระแสเงินตามฤดูการผลิตในระหวางปดวย 

 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   เลขานุการที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

เงินปนผล จํานวนหุน เงินปนผลจายตอหุน รวมเปนเงินปนผลจาย 

ป 2553    
เงินปนผลระหวางกาล 287,777,339 0.65 บาท 187,055,270.35 บาท 
เงินปนผลงวดสิ้นป   287,777,339 0.35 บาท 100,722,068.65 บาท 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2553  1.00 บาท 287,777,339.00 บาท 
    
ป 2552    
เงินปนผลระหวางกาล 287,777,339 0.40 บาท 115,110,935.60 บาท 
เงินปนผลงวดสิ้นป   287,777,339 0.30 บาท 86,333,201.70 บาท 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2552  0.70 บาท 201,444,137.30 บาท 



หนา   6   ของจํานวน   14   หนา 

  เห็นดวยจํานวน     184,362,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรเงินปนผลประจําป 2553 ไดตามที่เสนอมา 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูที่ออกตามวาระ 
 
 นายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการสรรหา เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการท่ีตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด  
 
 ดวยคณะกรรมการสรรหามีหนาที่ความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการคนใหมซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหนาที่ตรวจสอบผลงาน ความเปนอิสระ และความ
เช่ียวชาญของกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพิจารณาวากรรมการสามารถตอบสนองความตองการท้ังในปจจุบันและใน
อนาคตของบริษัท ฯ และคณะกรรมการหรือไม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 16 ไดกําหนดวาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําปทุกครั้งใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดย
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกใหกลับเขาเปนกรรมการอีกก็ได โดยในปแรกและปที่สองภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัทฯ น้ันถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 11 ทาน ดังน้ันที่ครบ
วาระตองออก 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ทาน  ซึ่งรายนามกรรมการท้ังหมด 4 ทาน ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในป  
2554 น้ีคือ 

   1. ดร. สมชัย  ไทยสงวนวรกุล 
   2. นายอานะวัฒน  นาวินธรรม 
   3. นายสุกิจ  พันธวิศวาส 
   4. ศ.ดร. บุญทัน  ดอกไธสง 
 

  รายละเอียดเก่ียวกับอายุ การศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ  การทํางาน การถือหุน การเปนกรรมการใน
บริษัทอื่น จํานวนวาระที่ดํารงตําแหนงและการเขารวมประชุมคณะกรรมการปรากฏในหนา 21 ถึงหนา 25 ของหนังสือ
เชิญประชุมซึ่งไดสงมอบใหทานผูถือหุนทราบลวงหนาแลว อน่ึงบริษัทฯไดมีการแจงใหผูถือหุนทุกทานสามารถเสนอ
รายช่ือบุคคลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรไดรับการพิจารณาเลือกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ไดอีกทางหน่ึงดวย โดยกําหนดใหเสนอรายช่ือไดต้ังแตวันที่  18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 
ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายช่ือเพ่ิมเติม 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงเปนผูมีความรู และความสามารถอันเปนประโยชนตอบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุน เลือกต้ังกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
เลขานุการท่ีประชุมเชิญกรรมการท้ัง 4 ทานออกจากหองประชุมช่ัวคราว 
 

 ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น   เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย 



หนา   7   ของจํานวน   14   หนา 

ที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ เพ่ือกลับเขามาเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ ตออีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

 
 (1) ดร. สมชัย  ไทยสงวนวรกุล 

  เห็นดวยจํานวน       184,362,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  

 
 (2) นายอานะวัฒน   นาวินธรรม 

  เห็นดวยจํานวน       184,362,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 

(3) นายสุกิจ  พันธวิศวาส 
  เห็นดวยจํานวน       184,362,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 

(4) ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง 
 เห็นดวยจํานวน       184,362,386 เสียง   

  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท เลือกต้ังกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ 
ตอไปอีกวาระหน่ึง 
 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  
 นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป 
 

ตามที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 10/2547 ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการของบริษัทฯเปนผูมีอํานาจพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการของบริษัทไดตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 โดยวางหลักเกณฑใหพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนเทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งน้ีใหคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปรับปรุงคาตอบแทนไดตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยคํานึงถึง
ฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เปนองคประกอบดวย  

 
โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 ดังน้ี 
 
1.  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,560,000  บาท/ป 

โดยมีอัตราการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ ดังน้ี 



หนา   8   ของจํานวน   14   หนา 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ              30,000  บาท/ครั้ง 
กรรมการทานละ 15,000 บาท/ครั้ง จํานวน 11 ทาน      165,000  บาท/ครั้ง 
      รวม         195,000  บาท/ครั้ง  
กําหนดประชุมประมาณ  6 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 195,000 บาท x 6 ครั้ง =1,1700,000 บาท/ป 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ        20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ ทานละ 10,000 บาท/ครั้ง จํานวน 2 ทาน     20,000  บาท/ครั้ง 
      รวม     40,000 บาท/ครั้ง 
กําหนดประชุมประมาณ  4 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4 ครั้ง = 160,000 บาท/ป 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ประธานกรรมการ        20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ ทานละ 10,000 บาท/ครั้ง จํานวน 2 ทาน    20,000  บาท/ครั้ง 
      รวม     40,000 บาท/ครั้ง 
กําหนดประชุม  1 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง =   40,000 บาท/ป 
คณะกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการ       20,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ ทานละ 10,000 บาท/ครั้ง จํานวน 2 ทาน   20,000 บาท/ครั้ง 
      รวม    40,000 บาท/ครั้ง 
กําหนดประชุม  1 ครั้ง/ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง  =  40,000 บาท/ป 
สํารองคาเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับการประชุมอื่น ๆ  150,000 บาท/ป 
 

2. คาตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท 120,000 บาท/เดือน      1,440,000  บาท/ป 
 

 รวมเปนคาตอบแทนกรรมการท้ังสิ้น    3,000,000 บาท/ป 
 

คาตอบแทนกรรมการป 2554 จํานวน 3,000,000 บาท (ป 2553 : 2,560,000 บาท) ในป 2554 บริษัทฯ มีจํานวน
กรรมการผูมีความรูความสามารถสูงเพ่ิมขึ้น จึงทําใหคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 สูงกวาปกอน  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ภายในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) 

 
 ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน        184,341,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน               21,000 เสียง      
 



หนา   9   ของจํานวน   14   หนา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูมี
อํานาจพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัทฯ ไดตามท่ีเสนอมา 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
  

นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือ

หุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 
 
ตามขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดใหบริษัทฯ เปล่ียนแปลงผูสอบ

บัญชีอยางนอยทุก 5 รอบปบัญชี ซึ่งคุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาต้ังแตป 2549-2553 รวม 5 ป จึงครบวาระที่ตองเปล่ียนผูสอบบัญชี  

 
ในป 2554 จึง เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด  ตามรายช่ือผูสอบบัญชีดังน้ี 
ผูสอบบัญชีของบริษัท  คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือคุณก่ิงกาญจน 

อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือคุณพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย  คุณสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ คุณรุงนภา เลิศ

สุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 
 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2554 ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดย

ผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย โดย
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2554 ภายในวงเงินไมเกิน 3,100,000 บาท (สามลานหน่ึงแสน
บาทถวน) ซึ่งสูงกวาคาสอบบัญชีในป 2553 จํานวน 200,000 บาท (คาสอบบัญชีป 2553: 2,900,000 บาท) เน่ืองจากมี
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น สําหรับคาบริการอ่ืน บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่น จากสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทยอยโดยกําหนดคาสอบบัญชีภายในวงเงิน 3,100,000 
บาท ตามที่กลาวขางตน 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  แจงตอที่ประชุมวา ในปจจุบันสํานักงานสอบบัญชี big 4 ที่อื่นไดเปล่ียนวัฒนธรรม

ใหม โดยลดราคาคาสอบบัญชีลง จึงอยากให สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ลดคาสอบบัญชีลงดวย  และขอเสนอวาใน
หนังสือเชิญประชุมควรใหขอมูลคาสอบบัญชีมากกวาน้ี วาในสวนของบริษัทแมคาสอบบัญชีประจําป และประจําไตร
มาสเทาไร เพ่ิมขึ้นหรือไม และในสวนของบริษัทยอยที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ีมขึ้นก่ีบริษัท บริษัทละเทาไร  

 
นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงวาคาสอบบัญชีจํานวน 3,100,000 บาท ซึ่งสูง

กวาคาสอบบัญชีในป 2553 จํานวน 200,000 บาทน้ี ไดรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอยแลว และบริษัทไดมีการตอรอง
ราคามาพอสมควรแลว 

 



หนา   10   ของจํานวน   14   หนา 

นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน  ขอขอบคุณคุณสถาพรที่ชวยช้ีแนะ ในการ
นําเสนอในที่ประชุมวันน้ี บริษัทไดช้ีแจงคาสอบบัญชีเปนรายบริษัท และช้ีแจงคาสอบบัญชีรายไตรมาส และประจําป 
โดยคาสอบบัญชีของบริษัทแมจํานวน 1,400,000 บาท ไมไดเพ่ิมขึ้นจากปกอน แตคาสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นจากการมีบริษัท
ยอยเพิ่มขึ้น คือ 

1) บริษัท เอส เอ็น ซี คูลล่ิง ซัพพลาย จํากัด  จํานวน  250,000 บาท 
2) บริษัท อิมมอทัล พารท จํากัด จํานวน 260,000 บาท 
3) บริษัท อัลทิเมท พารท จํากัด จํานวน  190,000 บาท 

 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวาบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทที่ต้ังขึ้นมานั้นไดรับการ

สงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป จึงเช่ือวาสิ่งที่บริษัทไดรับกับสิ่งที่บริษัทเสียไปน้ัน 
บริษัทไดรับกลับคืนมามากกวา อีกทั้งการต้ังบริษัทยอยยังชวยใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานอีกดวย 

 
 ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่
ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน       184,357,386 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน                 5,000 เสียง  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 3,100,000 บาท (บริษัทใหญ 
1,400,000 บาท และบริษัทยอยรวม 1,700,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 8 พิจารณาการเพ่ิมจํานวนกรรมการ และแตงต้ังกรรมการใหม 
 

นายสุกิจ พันธวิศวาส ประธานกรรมการสรรหา เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
  
วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือรองรับการขยายกิจการของบริษัท 
 
ในรอบป 2553 ที่ผานมาน้ี การดําเนินงานของบริษัทประสบความสําเร็จพอสมควรสวนหน่ึงก็มาจากการ

บริหารงานของนายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) สาขา 4 ที่
เปนผูมีความทุมเทตลอดจนปรับปรุงระบบการดําเนินงาน และริเริ่มโครงการใหม ๆ จนกิจการงานของสาขา 4 มี
ความกาวหนาดังปรากฏในปจจุบันน้ี จากผลงานที่ปรากฏน้ีเปนที่ยืนยันไดวานายสมชาย งามกิจเจริญลาภ เปนผูที่มี
ความรูความสามารถอยางแทจริง ประวัติยอปรากฏในหนา 26 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดสงมอบใหทานผูถือหุน
ทราบลวงหนาแลว 

 
นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ แสดงตัวตอที่ประชุมผูถือหุน                

 



หนา   11   ของจํานวน   14   หนา 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาเพ่ิมจํานวนกรรมการจาก 11 
ทาน เปน 12 ทาน และแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี 
ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) สาขา 4 เปนกรรมการบริษัท 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร ขอทราบวาการเพ่ิมจํานวนกรรมการเปน 12 ทานน้ี ผิดกับขอบังคับของบริษัทหรือไม 
 
นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการท่ีประชุม ช้ีแจงวา ตามขอบังคับของบริษัทเรื่องจํานวนกรรมการน้ัน ระบุ

เพียงวาจํานวนกรรมการใหมีไมตํ่ากวา 5 ทาน แตไมไดกําหนดวาหามเกินก่ีทาน ดังน้ันการขอเพ่ิมจํานวนกรรมการจึงไม
ผิดขอบังคับของบริษัทแตอยางใด 

 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน       184,369,086 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการ จากเดิมจํานวน 11 ทาน เปน 12 
ทาน และแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ เปนกรรมการบริษัท 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด (บริษัทยอย) 
 

นายสุรพล แยมเกษม กรรมการ เปนผูช้ีแจงตอที่ประชุม 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือนําเงินที่ไดรับไปกอใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ 
 
หุนสามัญทั้งหมดในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ที่บริษัทฯ ถือครอง 139,993 หุน หุนละ 

100 บาท รวมมูลคา 13,999,300 บาท คิดเปน 99.99% ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง บริษัท เอส เอ เอส อิน
โนเวช่ัน จํากัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก คือ การถือครองที่ดิน โดยบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวช่ัน จํากัด (บริษัท
ยอย) ถือครองที่ดินซึ่งเปนที่ดินเปลา เน่ือที่ 73 ไร 2 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 49131 ตําบล บานเสด็จ อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่ดินมีราคาตามบัญชีสุทธิ 13,200,000 บาท มูลคาตามราคาประเมินของราชการ 4,707,200 
บาท และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ที่ปรึกษาเฟรส สตาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประเมินราคาที่ดินไว 13,200,000 บาท 

ปจจุบันบริษัทไมเห็นความจําเปนหรือโอกาสที่จะขยายธุรกิจโดยการใชพ้ืนที่ดังกลาว และบริษัท เอส เอ เอส 
อินโนเวช่ัน จํากัด ไมไดมีการดําเนินธุรกิจอยางอื่นอีก และเพ่ือลดคาใชจาย จึงเห็นควรใหขายที่ดินซึ่งเปนทรัพยสินอยาง
เดียวของบริษัทฯ และปดบริษัท จึงไดดําเนินการประกาศขายท่ีดินผานเว็บไซต Saimhomedb.com เปนเวลา 3 เดือน และ
ประกาศในหนังสือพิมพทองถ่ินเปนเวลา 1 เดือน แตไมมีผูใดสนใจซื้อ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอขายให ดร.สมชัย 
ไทยสงวนวรกุล แตหากขายที่ดินก็จะมีคาใชจายตาง ๆ ตามมาเชนคาธรรมเนียม คาภาษี คาอากร จึงเห็นควรขายหุนของ
บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด  ในสวนที่บริษัทฯ ถือหุนอยูทั้งหมดใหดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในราคา 
15,000,000 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาราคาตามบัญชี คือ 13,272,300 บาท ถือเปนราคาขายที่สมเหตุสมผลแลว โดย
บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจํานวน 15,000,000 บาท ไปใชหมุนเวียนในกิจการเพื่อกอใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ โดย
รายละเอียดปรากฏในหนา 28 ถึงหนา 29 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดสงมอบใหทานผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 



หนา   12   ของจํานวน   14   หนา 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติให บริษัทฯ ขายหุน
สามัญทั้งหมดใน บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด ใหแก  ดร. สมชัย  ไทยสงวนวรกุล เปนจํานวนเงิน 15,000,000 
บาท เพ่ือนําเงินที่ไดรับไปกอใหเกิดประโยชนทางธุรกิจตอไป 

 
นายศุภกร ชินพงศไพบูลย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สอบถามวา ที่ดินในบริษัทดังกลาวไดมาไดอยางไร 

เมื่อบริษัทลงประกาศขายแลวมีผูติดตอเขามาก่ีราย และในการขายหุนของบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวช่ัน จํากัด น้ี บริษัท
จะเกิดประโยชนอยางไร 

 
นายสุรพล แยมเกษม กรรมการ ช้ีแจงวา ที่ดินในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จํากัด ซื้อมาในป พ.ศ. 2542 ซึ่ง

กําลังมีโครงการสี่เหล่ียมเศรษฐกิจ บริษัทจึงซื้อไวเพ่ือเปนชองทางในการขยายธุรกิจในอนาคต แตโครงการสี่เหล่ียม
เศรษฐกิจไมมีความคืบหนา และบริษัทก็ไดมีฐานการผลิตอยูแถบจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และระยองแลว จึงเห็นวา
พ้ืนที่ดังกลาวไมมีประโยชนตอธุรกิจ จึงควรขาย ทั้งน้ีบริษัทไดลงประกาศขายท่ีดินดังกลาวแลวแตมีผูติดตอเขามาเพียง 2 
รายและก็ไดเงียบหายไป 

 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวาที่ดินแปลงน้ีบริษัทซื้อไวเพ่ือที่จะลงทุนใน

อนาคต แตในปจจุบันยังไมไดใชใหเกิดประโยชน จึงเห็นวาที่ดินแปลงนี้เปนภาระมากกวาที่จะกอใหเกิดประโยชน 
  
นายพีรพัชร เอี้ยวสกุล แจงวามีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดลําปาง แสดงความเห็นวา ที่ดินดังกลาวอยูในเขตพื้นที่ที่มี

ความเจริญชา จึงเห็นดวยในการขายที่ดินแปลงนี้ 
 
เลขานุการท่ีประชุมเชิญผูที่มีสวนไดเสียในวาระน้ีออกจากหองประชุมช่ัวคราว 
 
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม  184,369,086 หุน หัก หุนของกลุมไทยสงวนวรกุล 109,559,849 หุน ซึ่งมีสวน

ไดเสียจึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  คงเหลือหุนที่มีสิทธิออกเสียง จํานวน 74,809,237 หุน 
 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา

ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยจํานวน          74,434,337 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน                25,000 เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน             349,900 เสียง  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติออกเสียงเห็นดวยจํานวน 74,434,337 เสียง คิดเปน 99.50% ซึ่งเปน
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ จึงถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขายหุนบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวช่ัน จํากัด (บริษัท
ยอย) ใหแก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ในราคา 15,000,000 บาท 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร สอบถาม 2 เรื่อง คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับหุนซื้อคืนวาจะดําเนินการอยางไร  จะลดทุน 
หรือ จะขายเพ่ือเอาเงินสดกลับเขามาในกิจการ 2) สัดสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทที่ตํ่าอยูแลว บริษัทจะมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร  
 



หนา   13   ของจํานวน   14   หนา 

 นายสุรศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ แสดงความเห็นเรื่องหุนซื้อคืนวา หากบริษัทยังไมมีความจําเปนที่จะใชเงิน
ก็เห็นดวยที่จะลดทุน  แตในขณะน้ีบริษัทกําลังจะขยายกิจการ และหากวาการขยายกิจการมีความจําเปนตองใชเงินมาก ก็
สามารถขายหุนซื้อคืนเพ่ือนําเงินมาใชได  บริษัทจึงยังพอมีเวลาในการตัดสินใจ โดยรอจนกวาจะครบกําหนดโครงการ   
  

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงเรื่องสัดสวนหน้ีสินตอทุนวา หน้ีสินที่แสดงอยูใน
งบการเงินน้ันเปนหน้ีสินที่ไมมีดอกเบี้ย โดยบริษัทสามารถบริหารวงจรเงินสดใหติดลบไดจึงถือวา D/E ของบริษัทยังอยู
ในเกณฑดี ทั้งน้ีเงินสดที่บริษัทมีน้ันถาจะนําไปชําระหน้ี บริษัทเห็นควรวานําเงินน้ันไปลงทุนจะเหมาะสมและคุมคากวา 

 
 นายวุฒิชัย พีรพัฒนภูม ิ บริษัทมีการทําธุรกรรมนําเขา-สงออก ซึ่งมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน อยากทราบ
วาบริษัทบริหารความเสี่ยงน้ีอยางไร 
 
 ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนวา บริษัทขาย
สินคาเปนเงินบาทจึงไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน กรณีเงินบาทแข็ง บริษัทก็เลือกจังหวะในการนําเขาวัตถุดิบ
แทนการซื้อในประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาคุณภาพของวัตถุดิบเปนหลักสําคัญ ในการตัดสินใจซื้อ สรุปวา
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนไมสงผลกระทบกับบริษัท 
 
 นายสกล งามเลิศชัย  สอบถามวา จากที่บริษัทไปงาน Thailand Focus ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ที่ผานมา อยาก
ทราบวาบริษัทเจอนักลงทุนแบบไหนบาง และ Joint venture และ M&A ของบริษัทเปนอยางไร และในเรื่องอัตราการ
จายเงินปนผลงวดสิ้นปที่นอยกวาการจายเงินปนผลระหวางกาล ทางบริษัทจะแกปญหาอยางไรใหอัตราการจายงวดสิ้นป
ดีขึ้น  
  

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงดังน้ี  จากที่บริษัทไปงาน Thailand Focus ทําให
บริษัทไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้น ไดแลกเปล่ียนความรูกับนักลงทุน อีกทั้งในเรื่อง Joint venture และ M&A บริษัทก็ได
แลกเปล่ียนและสอบถามขอมูลกับนักลงทุนสถาบันเชนกัน วา นักลงทุนชอบหุนบริษัทหรือไม สนใจลงทุนกับบริษัท
หรือไม หรือชอบหุนในธุรกิจแบบไหน โดยถานักลงทุนสถาบันสนใจในธุรกิจไหนก็แสดงถึงวาธุรกิจน้ันดี สวนเรื่อง
การจายเงินปนผล บริษัทจะจัดสรรกระแสเงินสดในบริษัท เพ่ือใหสามารถจายเงินปนผลในงวดสิ้นปใหดีขึ้น 
  

นายวุฒิชัย พีรพัฒนภูมิ  เสนอแนะในเรื่องของ Joint venture และ M&A กับนโยบายถอยหลัง 1 กาว เดินหนา
หลายกาว ไมอยากใหเปนเหมือนตอนที่บริษัทซื้อโรงงานและเครื่องจักรจาก ยอรค ที่ใชระยะเวลาคืนทุนคอนขางหลายป 

 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา ตอนที่บริษัทซื้อโรงงานและเครื่องจักรจาก 

ยอรค น้ัน บริษัทมีประสบการณคอนขางนอย แตในขณะน้ีบริษัทมีประสบการณมากขึ้น  อีกทั้งยังมีคณะกรรมการที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่สูง และมีทีมงานที่ดี จึงเช่ือวาบริษัทจะกาวไกลกวาเดิม 

 
 นายธงชัย พรหมลิขิตกุล จากที่บริษัทประสบความสําเร็จมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน ซึ่งปจจุบันน้ีบริษัทใช
ความระมัดระวังในการทําธุรกิจอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามในอนาคตก็ขอใหบริษัทใชความระมัดระวังเหมือนเดิม ดวย
เกรงวาในธุรกิจใหม ๆ ที่บริษัทไมคุนเคยอาจจะทําใหบริษัทไมประสบความสําเร็จได 
   

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร  ขอบคุณผูถือหุนที่เปนหวงและใหคําแนะนํา  ทั้งน้ี 
บริษัทขอนอมรับและจะนําไปปฏิบัติ โดยจะพยายามทําใหดีมากที่สุด 

 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   
 



หนา   14   ของจํานวน   14   หนา 

 ประธานกรรมการบริษัทกลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. (2 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ประธานที่ประชุม 
(นายสาธิต ชาญเชาวนกุล) 

 
 

ลงช่ือ....................................................................ผูบันทึกการประชุม 
(นางสาว รัตนาภรณ ลีนะวัต) 

 
 
 

รับรองรายงานการประชุมถูกตอง 
 
 
 

................................................................................................................. 
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)        (นายสุรพล แยมเกษม) 

กรรมการ 


