
 

 

  
ท่ี SNC 2020/003 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 26/2563 
 

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

 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
26/2563 ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 
 

  วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 25/2562  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 25/2562 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี  27 มีนาคม 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 25/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัท่ี 27 มีนาคม 

2562 ได้บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานการประชุม
ดงักล่าว (ดูส าเนารายงานการประชุม ในรายงานประจ าปีหนา้ 164 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ 

บริษทัฯ ส าหรับปี 2562 

 

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท า

งบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินส าหรับปี 
2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงิน ในรายงานประจ าปีหนา้ 175 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 

  

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2562 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้ง

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจ าปี 

2562 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2563  ซ่ึง
เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.85 บาท ทั้งน้ีบริษทัจดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 10%  ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

  



 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 722,110,002 430,696,091 
จ านวนหุน้ 287,777,339 287,777,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้   
- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.50 0.50 
- เงินปันผลงวดส้ินปี (บาท/หุน้) 0.35 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 244,610,738 287,777,339 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ  33.87* ร้อยละ  66.82 

 

 

เงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลงวดส้ินปีอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จ่ายจากเงินปันผล
หรือเงินส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดาจึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   จะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10%   
 *ก าไรสุทธิในปีน้ีส่วนหน่ึงไดม้าจากก าไรพิเศษจากการขายโรงงานจ านวน 420 ลา้นบาท บริษทัจึงกนัเงินส่วน
น้ีไวส้ าหรับการลงทุนเพ่ือขยายการด าเนินงาน หกั ค่าใชจ่้ายพิเศษอ่ืนๆ รวม 37 ลา้นบาท เช่น การตดัจ าหน่ายส่วนต่อเติม
อาคารเม่ือมีการยา้ยโรงงานและการจ่ายเงินชดเชยพนกังานและการบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนักงาน 400 วนั ตาม
กฎหมายใหม่ จึงมีก าไรจากการด าเนินงาน 339 ลา้นบาท น ามาจดัสรรเป็นเงินปันผล คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 72% 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผู้ท่ีออกตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงใน

สาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน 
ส าหรับในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน 

   1. นางชนิสา                 ชุติภทัร์ 
   2. พล.ต.ท.นพ.นพศกัด์ิ        ภูวฒันเศรษฐ   
   3. นายสมบุญ                        เกิดหลิน  
ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 16 
ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงันั้นบริษทัได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั อีกทั้งกรรมการท่ีบริษทัไดน้ าเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นในคร้ังน้ี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นไปอย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควร
น าเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน การถือหุ้น  การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอื่น จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบล าดบัท่ี 1)  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์



 

 

ต่อบริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป
อีกวาระหน่ึง 

วาระที่  6  พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสม 

ของคณะกรรมการบริษทั และเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทั มีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน จึง
ควรเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั อีก 1 ท่าน จากเดิมจ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวน 10 ท่าน โดยเสนอช่ือนายสมใจ เชาวพ์านิช  
เขา้เป็นกรรมการบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให ้เพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทั จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง นาย
สมใจ เชาวพ์านิช เขา้เป็นกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบล าดบัท่ี 4) คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหน้ าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 จ านวน 4,300,000 
(2562:3,690,000 บาท)ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั โดย
มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

 

รายละเอยีด ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ  รวมทั้งปี  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 

1.ค่าตอบแทนประจ า
คณะกรรมการบริษทั 

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
3,060,000      

60,000  
บาท/เดือน 

30,000  
บาท/คน/เดือน 

 
2,520,000      

2.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

             
600,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

             
540,000  

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

              
160,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

              
150,000  

4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

            
60,000  

20,000  
บาท/คน /คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

- 

5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
CG & CSR 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

6. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
Risk Management 

ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

7.รถประจ าต าแหน่ง 35,000 บาท/เดือน ไม่มี    420,000 40,000 บาท/เดือน ไม่มี    480,000 
8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั้งส้ิน   4,300,000   3,690,000 



 

 

หมายเหตุ  
1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษทั 
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ -ไม่มี-   เช่น โบนสั บ าเหน็จ หุน้บริษทั warrant ค่าน ้ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต ประกนั

สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

 
วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ 

ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบญัชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา  
เห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากส านักงานสอบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป และ
เห็นชอบค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมาวา่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี                      
            หน่วย  : บาท  

  ปี 2563 (ปีท่ีน าเสนอ)   
  ประจ าปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน  ปี 2562 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 510,000 320,000 830,000  830,000 
2 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 370,000 60,000 430,000  490,000 
3 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 340,000 60,000 400,000  430,000 
4 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 280,000 30,000 310,000  380,000 
5 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั  280,000 30,000 310,000  338,000 
6 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 50,000 - 50,000  80,000 
7 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 200,000 30,000 230,000  278,000 
8 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 200,000 20,000 220,000  240,000 
9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั 370,000 80,000 450,000  500,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 180,000 20,000 200,000  290,000 
11 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั - - -  50,000 
12 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ ากดั 155,000 15,000 170,000  228,000 
13 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  70,000 
14 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 
15 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 

  3,085,000 665,000 3,750,000  4,304,000 
 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 



 

 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ีหากผูส้อบบญัชีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชี จะจดัเป็นปีท่ี 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งดงัน้ี นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8420 และ/หรือ 
นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5752 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ย (ดูขอ้มูลประวติัผูส้อบบญัชีเอกสารแนบล าดบัท่ี  2) โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2563ภายในวงเงินไม่
เกิน 3,750,000 บาท (ค่าสอบบญัชีปี 2562: 4,304,000 บาท)  
 
 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
-ถา้มี – 

 
เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 26/2563 บริษทั

ก าหนดวนั record date  ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
ข้ึนอยูก่บัผลการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 26/2563 
   

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 26/2563 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป     

 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูขอ้มูลกรรมการอิสระในเอกสารแนบล าดบัท่ี  3) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
คร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าให้ใชแ้บบ ข )หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ
มอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซต ์ www.sncformer.com  ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดด าเนินการจดัส่งหนงัสือ
มอบฉันทะดงักล่าวท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุ้นลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแลว้ให้แก่บริษทัก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนั เพ่ือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าสัง่คณะกรรมการ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

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

                                                                                           ประธานกรรมการบริหาร 

 

http://www.sncformer.com/

