หน้า 1 ของจํานวน 9 หน้า
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 20/2557
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
คุณอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจํานวนหุน้ ทั้งหมดและหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังนี้
หุน้ จดทะเบียนและมีสิทธิ ออกเสี ยง
จํานวน
287,777,339
หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
จํานวน
3,645
ราย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมทั้งหมดจํานวน
มาด้วยตนเอง
รับมอบฉันทะ
จํานวนหุ น้ ทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด

เริ่ มประชุม
104 ราย
69 ราย
35 ราย
212,865,867 หุน้
73.97

ปิ ดประชุม
118 ราย
82 ราย
36 ราย
213,692,841 หุ น้
74.26

จํานวนหุน้ ที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่มีอยูท่ ้ งั หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
คุณสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณสาธิต
ดร.สมชัย
ศ.ดร.บุญทัน
คุณวิศาล
คุณสุ ระศักดิ์
คุณอานะวัฒน์
คุณสุ กิจ
คุณสามิตต์
คุณสมบุญ
คุณสุ รพล
คุณสมชาย
คุณรัฐภูมิ
คุณวิภาวรรณ

ชาญเชาวน์กลุ
ไทยสงวนวรกุล
ดอกไธสง
วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
เคารพธรรม
นาวินธรรม
พันธ์วศิ วาส
ผลิตกรรม
เกิดหลิน
แย้มเกษม
งามกิจเจริ ญลาภ
นันทปถวี
ปัทวันวิเวก

ประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูส้ อบบัญชี

หน้า 2 ของจํานวน 9 หน้า
เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม ส่ ง
คําถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ นับตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 14
ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่ งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลื อกตั้งเป็ นกรรมการมาแต่อย่างใด รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านมีสิทธิ เข้าร่ วมสังเกตการณ์นับ
คะแนนเสี ยงโดยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นับตั้งแต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสมัครเข้าร่ วมสังเกตการณ์นบั คะแนนเสี ยงเข้ามาแต่อย่างใด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ “ข้อ 34” โดยมติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่ งหุ น้ เป็ นหนึ่ ง
เสี ยง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด และในการลงคะแนน
ของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว โดยในการลงคะแนนในบัตรนี้ จะใช้เวลาประมาณ 1
นาที เมื่อครบเวลา จะมีเจ้าหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั เก็บและทําการรวบรวมคะแนน การนับคะแนน จะนับเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย นับ
เสี ยงที่งดออกเสี ยง และที่เหลือ คือเสี ยงที่เห็นด้วยเพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 19/2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 19/2556 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
ความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรั บทราบรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 19/2556
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯ
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ ในรอบปี 2556 ที่
ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 7,155 ล้านบาท รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับรวม 46 ล้าน ต้นทุนขายและบริ การ 6,306
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 322 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร 95 ล้านบาท ต้นทุ นทาง
การเงิน 6 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 22 ล้านบาท ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกัน 20 ล้าน
บาท ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย 7 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีกาํ ไรสุ ทธิ 423 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2556
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพรบ.บริ ษทั มหาชน ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดงบการเงิน ณ วัน
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ผถู้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2556 ซึ่ ง แสดงอยูใ่ นรายงานประจําปี ที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าแล้ว

หน้า 3 ของจํานวน 9 หน้า
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2556 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรี ยบร้อยแล้ว
คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ สอบถาม เหตุใดไม่ให้บริ ษทั ย่อยจ่ายเงิ นปั นผลเข้าบริ ษทั แม่ทุกไตรมาสเพื่อให้
สะท้อนความจริ งในงบการเงิน
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี อธิ บายว่า งบการเงินมี 2 ส่ วน คือ งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม ซึ่ งกําไร
จากบริ ษทั ย่อยจะถูกแสดงในงบการเงินรวม ส่ วนเรื่ องเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย ตามปกติกาํ หนดไว้ปีละ 2 ครั้ง คือ
กลางปี และปลายปี เพื่อให้บริ ษทั แม่มีกาํ ไรสะสมเพียงพอสําหรับการจ่ายเงินปั นผล ซึ่ งหากกําไรสะสมของบริ ษทั แม่มี
มากพอ ก็จะไม่มีการเรี ยกรับเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อย เพื่อลดเวลาในการจัดทําเอกสารต่างๆ
คุณสุ ระศักดิ์ เคารพธรรม อธิบายเพิม่ เติม หากต้องการดูวา่ บริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้ดูที่งบ
ดุลรวม ถึงแม้วา่ กําไรสะสมของงบเดี่ยวมีนอ้ ย แต่บริ ษทั แม่กส็ ามารถให้บริ ษทั ลูกที่มีกาํ ไร จ่ายเงินปันผลเข้ามาได้
ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐ สุ ธีลกั ษณาพร สอบถาม จากรายงานประจําปี หน้า 180 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอน
โทโลจี จํากัด เพิ่มทุน 200 ล้าน แต่ลงทุน 180 ล้าน เทียบสัดส่ วนการถือหุน้ แล้วไม่เป็ น 99.99
คุณรัฐภูมิ นันทปถวี อธิ บายว่า บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จํากัด จดทะเบียนครั้งแรก 20 ล้าน
และมีการเพิ่มทุนอีก 180 ล้านบาท รวมเป็ น 200 ล้านบาท สัดส่ วนการถือหุ น้ ครั้งแรกและหลังจากเพิ่มทุนเป็ นสัดส่ วน
เดียวกัน
คุณสุ ระศักดิ์ เคารพธรรม อธิ บายเพิ่มเติม การเทียบสัดส่ วนการถือหุ น้ ให้เทียบสัดส่ วนจากจํานวนที่เราลงทุน
เทียบกับจํานวนเงินทุนทั้งหมด
ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ มี ข ้อ ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ม เติ ม เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
213,642,841 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
25,900 เสี ยง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2556

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปันผลสําหรับปี 2556
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม รองประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามผลประกอบการของบริ ษทั ที่มีกาํ ไร บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปั นผล และ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรดังกล่าว
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผา่ นมาดังนี้
เงินปันผล
ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลงวดสิ้ นปี
รวมเงินปั นผลจ่ายปี 2556

จํานวนหุน้

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย

287,777,339
287,777,339

0.60 บาท
0.40 บาท
1.00 บาท

172,666,403 บาท
115,110,936 บาท
287,777,339 บาท

หน้า 4 ของจํานวน 9 หน้า
ปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลงวดสิ้ นปี
รวมเงินปั นผลจ่ายปี 2555

287,777,339
287,777,339

1.00 บาท
0.60 บาท
1.60 บาท

287,777,339 บาท
172,666,403 บาท
460,443,742 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2556 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30
เมษายน 2557 ซึ่ งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.60 บาท รวมเป็ นเงินปันผลอัตราหุ น้ ละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน
ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ มี ข ้อ ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ม เติ ม เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
213,668,741 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
- เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรเงินปั นผลประจําปี 2556 ได้ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูท้ ี่ออก
คุณสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการสรรหา เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 16 ได้กาํ หนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด
12 ท่าน ดังนั้นที่ครบวาระต้องออก 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ท่าน ซึ่ งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในปี 2557 นี้ คือ
1. นายอานะวัฒน์
นาวินธรรม
2. นายสุ กิจ
พันธ์วศิ วาส
3. ศ.ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
4. ดร.ศรี เมือง
เจริ ญศิริ (ลาออกจากตําแหน่ง)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งจากการตรวจสอบผลงาน ความเป็ นอิสระ และความ เชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกําหนดวาระ
ต้องออกทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน นี้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตอบสนองความต้องการทั้ง
ในปัจจุบนั และในอนาคตของบริ ษทั และคณะกรรมการได้เป็ นอย่างดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ครบวาระต้องออกทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง
นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เป็ นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
กรรมการสรรหาเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมชัว่ คราว
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ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
(1) นายอานะวัฒน์ นาวินธรรม
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

213,688,141
1,700

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

(2) นายสุ กิจ พันธ์วศิ วาส
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

213,687,141
2,700

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

(3) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

213,605,741
81,400
2,700

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

(4) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
เห็นด้วยจํานวน
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน

213,674,384
15,457

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คุณวิศาล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 ดังนี้
1. ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คน
ประธานกรรมการ
1
กรรมการ
11

บาท/ครั้ง
30,000
15,000

ครั้ง
6
6

บาท/ปี
180,000
990,000
1,170,000
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1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คน
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
1
20,000
กรรมการ
2
10,000

ครั้ง
4
4

บาท/ปี
80,000
80,000
160,000

1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คน
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
1
20,000
กรรมการ
2
10,000

ครั้ง
2
2

บาท/ปี
40,000
40,000
80,000

1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
คน
ประธานกรรมการ
1
กรรมการ
2

บาท/ครั้ง
20,000
10,000

ครั้ง
2
2

บาท/ปี
40,000
40,000
80,000

1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR
คน
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
1
20,000
กรรมการ
2
10,000

ครั้ง
2
2

บาท/ปี
40,000
40,000
80,000

1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management
คน
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการ
1
20,000
กรรมการ
2
10,000

ครั้ง
2
2

บาท/ปี
40,000
40,000
80,000

1.7 สํารองเบี้ยประชุมอื่นๆ
รวม
2. ค่ าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท
คน
2.1 ค่าตําแหน่ง
1
2.2 ค่าเบี้ยประชุม
1
รวม
รวมทั้งสิ้น

บาท/ปี
150,000
1,800,000
บาท/ครั้ง
100,000
20,000

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จํานวน 3,240,000 บาท เท่ากับปี 2556

ครั้ง
12
12

บาท/ปี
1,200,000
240,000
1,440,000
3,240,000
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ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557 จํานวน 3,240,000
บาท ซึ่ งเป็ นค่าตอบแทนที่อยูใ่ นระดับเดียวกับบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
213,680,841
ไม่เห็นด้วยจํานวน
งดออกเสี ยงจํานวน
9,000

เลขานุ การที่ประชุมจึ งเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากอนุมตั ิมอบอํานาจให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี
อํานาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภา
วรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 4323 และ/หรื อ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757 จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม สําหรับปี 2557 โดยผูส้ อบบัญชีมีความ
เป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ บริ ษทั ร่ วม โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรั บปี 2557 ภายในวงเงิ นไม่เกิน 3,200,000 บาท (ค่าสอบบัญชี ปี 2556:3,300,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบ
บัญชีดงั นี้
หน่วย : บาท
ประจําปี
ไตรมาส
รวมทั้งสิ้ น
500,000
300,000
800,000
1 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)
300,000
150,000
450,000
2 บริ ษทั อิมมอทัล พาร์ ท จํากัด
3 บริ ษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จํากัด
300,000
150,000
450,000
4 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ จํากัด
300,000
100,000
400,000
5 บริ ษทั อัลทิเมท พาร์ ท จํากัด
200,000
50,000
250,000
6 บริ ษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จํากัด
160,000
50,000
210,000
7 บริ ษทั อินฟิ นิต้ ี พาร์ ท จํากัด
120,000
50,000
170,000
8 บริ ษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน่ จํากัด
120,000
50,000
170,000
9 บริ ษทั พาราไดซ์ พลาสติก จํากัด
100,000
50,000
150,000
10 บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จํากัด
100,000
100,000
11 บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล เทคโนไพพ์ จํากัด
50,000
50,000
2,250,000
950,000
3,200,000
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ย และบริ ษ ัท ร่ ว ม โดยกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ภ ายในวงเงิ น
3,200,000 บาท สําหรับปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น
ไม่ผถู้ ือหุ ้นอื่นใดมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุ การที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วยจํานวน
213,243,541 เสี ยง
ไม่เห็นด้วยจํานวน
446,300 เสี ยง
งดออกเสี ยงจํานวน
- เสี ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก อนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
คุ ณสุ รฑิ ณ จุ ฬาโอฬาร สอบถามการเตรี ยมความพร้ อมการกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตและการ
คอรัปชัน่ เพื่อให้ได้การรับรองจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
คุณสาธิ ต ชาญเชาวน์กลุ ทางบริ ษทั ฯ ถือหลักบริ หารงานด้วยความโปร่ งใสและหลักธรรมมาภิบาล
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล บริ ษทั ไม่ทาํ ธุ รกิจกับบุคคลที่มีประวัติคอรัปชัน่ มี Internal Auditor เป็ นผู้
ตรวจสอบ ส่ วนเรื่ อง CG มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่ องข้อกําหนด รวมถึงมีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กบั พนักงาน
คุณชัยรัตน์ ผลาติกานนท์ สอบถามดังนี้
1. รายได้จากการขาย ได้รับผลกระทบจากการเมืองเพียงใด
2. บริ ษทั เน้นธุรกิจผลิตแอร์สาํ หรับตลาดรถยนต์ เพราะสาเหตุใด
3. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวติ ้ ี แอนโทโลจี จํากัด เริ่ มสร้างรายได้หรื อยัง
4. บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ฟูโซ่ ในสัดส่ วน 20% เพราะเหตุผลใด
5. บริ ษทั มีการลงทุนสู ง มีเงินกูเ้ พิ่มขึ้น มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เหตุใดยังคงจ่ายเงินปั นผล
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. ลูกค้าของSNCส่ วนใหญ่ผลิตสิ นค้าเพื่อส่ งออก จึงพึ่งพิงตลาดต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น บริ ษทั จึ ง
ได้รับผลกระทบเพียงบางส่ วน จากเหตุการเมืองในประเทศ
2. SNCเน้นธุรกิจผลิตแอร์สาํ หรับตลาดรถยนต์ เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ให้ผลกําไร คู่แข่งน้อยราย ซึ่ งก็มีแต่คู่แข่ง
ที่แข็งแกร่ ง
3. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิต้ ี แอนโทโลจี จํากัด ผลิต aluminum condenser สําหรับแอร์ บา้ น โดยผูบ้ ริ หารที่
บริ ษทั เชิ ญมา เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและมีศกั ยภาพด้านการตลาด ขณะนี้ สินค้าตัวอย่างผ่านแล้ว
ช่วงไตรมาสสี่ จะเริ่ มมีการผลิต ในกรณี ช่วง low season ของแอร์ บา้ น บริ ษทั สามารถจัดสรรกําลังการผลิตไปใช้สาํ หรับ
ลูกค้าผูผ้ ลิตแอร์รถยนต์ได้ดว้ ย เพราะบริ ษทั ใช้เครื่ องจักรแบบเดียวกับที่ลกู ค้าผูผ้ ลิตแอร์รถยนต์ใช้
4. ฟูโซ่ มีความชํานาญการผลิตแอร์ ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ส่ วน SNCมี ความรู้การทําธุ รกิจในเมืองไทย ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน จึงเกิดการร่ วมทุน โดย SNC ร่ วมถือหุ น้ 20%
5. แม้ SNC จะมีการลงทุนสู ง มีเงินกูเ้ พิ่มขึ้น มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่เพราะ SNCต้องการดูแลผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อย จึงได้จ่ายเงินปั นผล ภาระดอกเบี้ยเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งบริ หารจัดการ

หน้า 9 ของจํานวน 9 หน้า
คุณสัญญลักษณ์ ศรี มงั คละ สอบถาม ดังนี้
1. บริ ษทั มีรายได้จากการประกอบเครื่ องปรับอากาศ ลดลง 635 ล้านบาท เนื่องจากประเทศในตะวันออกกลาง
ปรับเพิ่มมาตรฐานการใช้พลังงาน Energy Efficiency ratio (EER) หากลูกค้าของบริ ษทั ได้ปรับปรุ งสิ นค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานดังกล่าวแล้ว รายได้ฯจะกลับมาเหมือนเดิมหรื อไม่
2. ในปี 2557 และในอนาคต บริ ษทั จะมีการลงทุนโครงการใหญ่อีกหรื อไม่
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
1. ที่ ผ่า นมาบริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากงานรั บ จ้า งประกอบเครื่ อ งปรั บ อากาศลดลง อัน เนื่ อ งมาจากประเทศใน
ตะวันออกกลางปรับค่ามาตรฐานเรื่ องการประหยัดไฟ ซึ่ งปั จจุบนั ทางลูกค้าได้มีการปรับปรุ งสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวแล้ว ตัวเลขของตะวันออกกลางก็จะกลับมา นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาสิ นค้าตัวใหม่ร่วมกับลูกค้า เพื่อทํา
การขยายตลาด โดยจะทําการ mass production ในเดือนพฤษภาคม 57 นี้
2. บริ ษทั ยังมีการลงทุนที่ระยอง ซึ่ งหากมีการกูเ้ งินจากธนาคารและมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาก ก็อาจชะลอการ
ลงทุน แต่หากมีโครงการลงทุนที่น่าสนใจ ก็จะนําเสนอผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบในโอกาสต่อไป
ผูถ้ ือหุ น้ ไม่มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.44 น. (1 ชัว่ โมง 44 นาที)
รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ....................................................ประธานที่ประชุม
(นายสาธิ ต ชาญชาวน์กลุ )

ลงชื่อ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวเกศริ น เดชพันธุ์)

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสุ รพล แย้มเกษม)

