
   

 
 
 
ท่ี SNC 2012/007 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 18/2555 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
18/2555 ในวนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมสุวรรณภูมิ B โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณ
ภูมิ ตามวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

  วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่17/2554  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี17/2554 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2554  
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 17/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 

2554 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว (ดูส าเนารายงานการประชุม ในรายงานประจ าปี ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2554  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ส าหรับปี 2554  
 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี 2554 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท า

งบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ เสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินส าหรับปี 
2554 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงิน ในรายงานประจ าปี ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 

  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิปันผลส าหรับปี 2554 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้ง

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลส าหรับปี 

2554 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2555   ซ่ึง 
 
 



   

 
 
 
เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นอตัราหุ้นละ 1.60 บาท ทั้งน้ีมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิน
ปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

  
เงินปันผล จ านวนหุน้* เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 

ปี 2554    
เงินปันผลระหวา่งกาล 287,777,339 1.00 บาท 287,777,339,00 บาท 
เงินปันผลงวดส้ินปี 287,777,339 0.60 บาท 172,666,403.40 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554  1.60 บาท 460,443,742.40 บาท 
ปี 2553    
เงินปันผลระหวา่งกาล 287,777,339 0.65 บาท 187,055,270.35 บาท 
เงินปันผลงวดส้ินปี 287,777,339 0.35 บาท 100,722,068.65 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2553  1.00 บาท 287,777,339.00 บาท 

* ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้หกัหุ้นทุนซ้ือคืน 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวว้่าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงในรอบปี 2554 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลต่อ
ก าไรสุทธิสดัส่วนร้อยละ 88.59 (ปี 2553: ร้อยละ 75.47) 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนผู้ทีอ่อกตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงใน

สาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด  ส าหรับในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน  
1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 
2) นายสุรพล แยม้เกษม 
3) ดร.ศรีเมือง  เจริญศิริ 
4) นายสุระศกัด์ิ  เคารพธรรม    
 ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน การถือหุ้น  การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ดูท่ีรายงานประจ าปีหนา้ 8 ท่ีส่ง
มาพร้อมกนัน้ี 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่า
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

  วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
 



   

 
 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2555 จ านวน 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 
ก าหนดประชุมประมาณ 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 
ก าหนดประชุม 4 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 4 คร้ัง 160,000 บาท/ปี 

 

(3)  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 1 ท่าน 20,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/คร้ัง 20,000 บาท/คร้ัง 
รวม  40,000 บาท/คร้ัง 
ก าหนดประชุม 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 
ก าหนดประชุม 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 
ก าหนดประชุม 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 
ก าหนดประชุม 2 คร้ัง/ปี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท x 2 คร้ัง 80,000 บาท/ปี 

 

ส ารองค่าเบ้ียประชุม ส าหรับการประชุมอ่ืน ๆ    230,000      บาท/ปี 
รวมค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งส้ิน                        1,800,000     บาท/ปี 

 

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั 
ค่าต าแหน่งของประธานกรรมการบริษทั 100,000 บาท/เดือน 1,200,000 บาท/ปี 
ค่าเบ้ียประชุม 20,000 บาท/เดือน       240,000 บาท/ปี 
รวม  1,440,000 บาท/ปี 
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 ทั้งส้ิน  3,240,000 บาท/ปี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 จ านวน 3,240,000 บาท (ปี 2554: 3,000,000 บาท) ในปี 2555 บริษทัฯ มีแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิม จึงท าใหค้่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 สูงกวา่ปีก่อน  

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีจาก EY 

เป็น KPMG เพ่ือหวงัไดรั้บมุมมองใหม่ๆ จากผูส้อบบญัชีจากส านกังานอ่ืน และรวมถึงจ านวนเงินค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมา
ต ่ากวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ 
ปัทวนัวิเวก  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4795 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  ส าหรับปี 2555 โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์
ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัย่อย และ บริษทัร่วม โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2555 ภายในวงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2554: 3,180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีดงัน้ี  

    หน่วย : บาท 
  ประจ าปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 500,000 300,000 800,000 
2 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 300,000 150,000 450,000 
3 บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั 50,000 - 50,000 
4 บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชัน่ จ ากดั 50,000 - 50,000 



   

     
 

หน่วย : บาท 
  ประจ าปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน 
5 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 300,000 150,000 450,000 
6 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 300,000 150,000 450,000 
7 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 100,000 50,000 150,000 
8 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 200,000 60,000 260,000 
9 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 120,000 50,000 170,000 
10 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 120,000 50,000 170,000 
  2,040,000 960,000 3,000,000 

     
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 

วาระที ่8พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  
-ถา้มี - 

 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 18/2555 บริษทัฯ 
ก าหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
18/2555 น้ีจะเสร็จส้ิน 
   

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 18/2555 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป     

 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอ่ืน เขา้ร่วม
ประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูขอ้มูลกรรมการอิสระในรายงานประจ าปี ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) ออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมคร้ังน้ี กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข )หรือสามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จากเวบไซต์  www.sncformer.com  ทั้ งน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรด
ด าเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุน้ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแลว้
ใหแ้ก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนั เพ่ือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อ
หุน้   

 
ขอแสดงความนบัถือ 

โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

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

http://www.sncformer.com/

