
 

 

 
ที� SNC 2019/004 

วนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั- งที� 25/2562 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั- งที� 
25/2562 ในวนัที� 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั 
(มหาชน) เลขที� AAA/A หมู่ B ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ CDEBD 
 

  วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 24/2561  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั- งที� GH/GE61 ซึ�งประชุม

เมื�อวนัที�  30 มีนาคม 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั- งที�  24/2561 ซึ� งประชุมเมื�อ วนัที�  30 

มีนาคม 2561 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อรับทราบรายงานการ
ประชุมดงักล่าว (ดูสาํเนารายงานการประชุม ในรายงานประจาํปีหนา้ 164 ที�ส่งมาพร้อมกนันี- ) 

 

วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัฯ สาํหรับปี 2561 

 

 วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรับปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งกาํหนดให้บริษทัตอ้ง

จดัทาํงบการเงิน ณ วนัสิ-นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัที�ผา่นการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอใหที้�
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินสาํหรับปี 
2561 ซึ�งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงิน ในรายงานประจาํปีหนา้ 175 ที�ส่งมาพร้อมกนันี- ) 

  

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิปันผลประจาํปี 2561 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้ง

เสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจาํปี 

2561 ในงวดสิ-นปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 26 เมษายน 2562  ซึ�ง
เมื�อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ทั- งนี- บริษทัจดัสรรสํารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 10%  ของทุนจดทะเบียน ทั-งนี- มีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที�ผา่นมาดงันี-  

  



 

 

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

กาํไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 430,696,091 401,314,147 
จาํนวนหุน้ 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.50 0.40 
- เงินปันผลงวดสิ-นปี (บาท/หุน้) 0.50 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั-งสิ-น (บาท) 287,777,339 258,999,605 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  66.82 ร้อยละ  64.54 

 

เงินปันผลระหวา่งกาลอตัราหุน้ละ D.5D บาท และเงินปันผลงวดสิ-นปีอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากเงินปัน
ผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายไดเ้พื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูถื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   จะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย CD%   

ทั-งนี- การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ที�กาํหนดไวว้า่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ED  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย  
 

วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนผู้ที�ออกตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งใน

สาม (C/A)  ของจาํนวนกรรมการที�มีอยูท่ ั-งหมด และในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ
แทน สาํหรับในปีนี-กรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 3 ท่าน 

   C. นายชยัศกัดิS                   องัคสุ์วรรณ 
   2. นายวศิาล                         วฒิุศกัดิS ศิลป์  
   3. นายสุชาติ                         บุญบรรเจิดศรี  
    
ในการพิจารณาเลือกตั-งกรรมการบริษทัในครั- งนี-  ทางบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัให้ผูถื้อหุ้น

เสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการนบัตั-งแต่วนัที� 19 กนัยายน 2561 ถึง
วนัที� 19 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อผูที้�เหมาะสมเพื�อเขา้รับการเลือกตั-งเป็นกรรมการ ดงันั-น
บริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั- งนี- มีคุณสมบติัที�
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั อีกทั-งกรรมการที�บริษทัไดน้าํเสนอชื�อเพื�อเลือกตั-งเป็นกรรมการอิสระต่อที�
ประชุมผูถื้อหุ้นในครั- งนี-  สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นไปอย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง จึง
เห็นสมควรนาํเสนอเลือกตั-งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

ทั-งนี- รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทาํงาน การถือหุน้  การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอื�น จาํนวนวาระที�ดาํรงตาํแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบลาํดบัที� 1)  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่า
กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอใหที้� 
ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั-งกรรมการ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง 



 

 

 

วาระที� 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 จาํนวน 3,840,000 
บาท (ปี 2561: 3,840,000 บาท) ซึ� งเป็นค่าตอบแทนที�อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื�นในหมวดอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี-  

 
 

หมายเหตุ  
1. กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษทั 
2. ผลตอบแทนประเภทอื�นๆ -ไม่มี-   เช่น โบนัส บาํเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่านํ- ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต 

ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

 

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัแต่งตั-งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงความน่าเชื�อถือ 

ความรู้ ความสามารถ การใหบ้ริการ และค่าบริการในการสอบบญัชี รวมทั-งการตรวจสอบรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา  
เห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ 

รายละเอยีด ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561 

  
ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ  รวมทั�งปี  

ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ รวมทั�งปี 

C.ค่าตอบแทนประจาํ
คณะกรรมการบริษทั 

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
2,520,000     

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
2,520,000     

2.ค่าเบี-ยประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

             
600,000  

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

             
600,000  

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

              
160,000  

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

              
160,000  

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

            
80,000  

20,000  
บาท/คน /ครั- ง 

10,000  
บาท/คน/ครั- ง 

            
80,000  

E. ค่าเบี-ยประชุมคณะกรรมการ 
CG & CSR 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

B. ค่าเบี-ยประชุมคณะกรรมการ 
Risk Management 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

7.รถประจาํตาํแหน่ง 40,000 บาท/เดือน ไม่มี    480,000 40,000 บาท/เดือน ไม่มี    480,000 
8. อื�นๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั�งสิ�น   3,840,000   3,840,000 



 

 

 
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้แต่งตั-งผูส้อบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป และ
เห็นชอบค่าสอบบญัชีที�เสนอมาวา่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันี-                       
            หน่วย  : บาท  

  ปี 2562 (ปีที�นาํเสนอ)   
  ประจาํปี ไตรมาส รวมทั-งสิ-น  ปี 2561 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 510,000 320,000 830,000  780,000 

2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั 400,000 90,000 490,000  490,000 

3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ�ง ซพัพลาย จาํกดั 350,000 80,000 430,000  420,000 

4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชั�น จาํกดั 330,000 50,000 380,000  368,000 

5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชั�น จาํกดั  298,000 40,000 338,000  318,000 

6 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 80,000 - 80,000  278,000 

7 บริษทั อินฟินิตี-  พาร์ท จาํกดั 238,000 40,000 278,000  278,000 

8 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 210,000 30,000 240,000  230,000 

9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวตีิ-  แอนโทโลจี จาํกดั 410,000 90,000 500,000  500,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 250,000 40,000 290,000  280,000 

11 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกูอิู โฮลี อินซูเลชั�น จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชั�น จาํกดั 208,000 20,000 228,000  218,000 

13 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั 70,000 - 70,000  70,000 

14 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

15 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จาํกดั 50,000 - 50,000  50,000 

16 บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล เทคโน ไพพ ์จาํกดั - - -  50,000 
  3,504,000 800,000 4,304,000  4,430,000 

 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื�นจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั 
ทั-งนี-ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานี- ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้� เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั-งนี-หากผูส้อบบญัชีไดรั้บการแต่งตั-งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี จะจดัเป็นปีที� 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั-งดงันี-  นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� kHGD และ/
หรือ นายเอกสิทธิS  ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� HClE และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที� 5752 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทัย่อย (ดูขอ้มูลประวติัผูส้อบบญัชีเอกสารแนบลาํดบัที�  2) โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562
ภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2561: 4,430,000 บาท)  
 



 

 

 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  
-ถา้มี – 

 
เพื�อสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั- งที�  25/2562 

บริษทักาํหนดวนั record date  ในวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2562 อยา่งไรก็ตามการใหสิ้ทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่
แน่นอน ขึ-นอยูก่บัผลการพิจารณาอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ครั- งที� 25/2562 
   

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั- งที� 25/2562 ตามกาํหนด วนั เวลา และสถานที�
ดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเริ�มเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั-งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป     

 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอื�นเขา้ร่วม
ประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูขอ้มูลกรรมการอิสระในเอกสารแนบลาํดบัที�  3) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั- งนี- กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนาํให้ใชแ้บบ ข )หรือสามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์  www.sncformer.com  ทั- งนี-  บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรด
ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวที�กรอกขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุน้ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะ 
แลว้ให้แก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ย 1 วนั เพื�อผูรั้บมอบฉันทะจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์อง
ท่านผูถื้อหุน้   

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสั�งคณะกรรมการ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

  
 
 

………………………………….. 
(ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกลุ) 

                                                                                           ประธานกรรมการบริหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


