
 

 

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

333/3 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 
333/3 Moo 6 Bangprieng District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560 

Tel : (662) 108-0370-76  Fax : (662) 108-0367-68  Email : snc@sncformer.com 

  

 

ท่ี SNC2021/011 
  วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 27/2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 27/2564 ในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบาง
เพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 
 
  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2564 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  26 
มกราคม 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัท่ี 26 มกราคม 2564 ได้
บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียดตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1) 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ 

บริษทัฯ ส าหรับปี 2563 
 วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัที่ผา่นการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินส าหรับปี 2563 ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงินในรายงานประจ าปีส่วนท่ี 3 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2563 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจ าปี 2563 ในงวดส้ินปี
อนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาล
หุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งน้ีมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 
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เงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.35บาท และเงินปันผลงวดส้ินปีอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบง่

ก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% 

 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวว่้าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย  
 *ก าไรสุทธิในปี 2562 ส่วนหน่ึงไดม้าจากก าไรพิเศษจากการขายโรงงานจ านวน 420 ลา้นบาท บริษทัจึงกนัเงินส่วนน้ีไวส้ าหรับ

การลงทุนเพื่อขยายการด าเนินงาน หกั ค่าใชจ้่ายพิเศษอื่นๆ รวม 37 ลา้นบาท เช่น การตดัจ าหน่ายส่วนต่อเติมอาคารเม่ือมีการยา้ยโรงงาน

และการจ่ายเงินชดเชยพนกังานและการบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั ตามกฎหมายใหม่ จึงมีก าไรจากการด าเนินงาน 339 

ลา้นบาท น ามาจดัสรรเป็นเงินปันผล คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 72% 

ทั้งน้ีบริษทัตอ้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 400,000,000 บาท จึงคิดเป็นส ารองตามกฎหมายท่ีตอ้งจดัสรรเพ่ิมจ านวน 20,383,263 บาท 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ท่ีออกตามวาระ 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของ

จ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน ส าหรับในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน 
    1.   นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 

    2.   ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล 

    3.   นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์

ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่
มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงันั้นบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
แลว้เห็นว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั อีกทั้งกรรมการท่ีบริษทัได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 407,665,268 722,110,002 

จ านวนหุน้ 287,777,339 287,777,339 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้   

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.35 0.50 

เงินปันผลงวดส้ินปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.35 

รวม (บาท/หุ้น) 0.75 0.85 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 215,833,004 244,610,738 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.94 ร้อยละ  33.87* 
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น าเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นไปอยา่งอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรน าเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบล าดบัที่ 2)  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 จ านวน 4,515,000 (2562:4,390,000 บาท)ซ่ึงเป็น 
ค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนัและให้อ านาจคณะกรรมการบริษทับริหารจดัการ
งบประมาณท่ีไดข้ออนุมติัน้ีโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

 

 
 

รายละเอียด ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

  
ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ  รวมทั้งปี  

ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ รวมทั้งปี 

1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั 
60,000  

บาท/เดือน 

30,000  

บาท/คน/เดือน 

3,240,000 

(12 เดือน) 

60,000  

บาท/เดือน 

30,000  

บาท/คน/เดือน 

 

3,120,000      

2. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

    2.1 กรรมการอิสระ 

20,000  

บาท/คน/คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 630,000 

(6 คร้ัง) 

20,000  

บาท/คน /คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
700,000 

    2.2 กรรมการบริหาร - 
5,000  

บาท/คน/คร้ัง 
   

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
20,000  

บาท/คน/คร้ัง 
10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
160,000 
(4 คร้ัง) 

20,000  
บาท/คน/คร้ัง 

10,000  
บาท/คน/คร้ัง 

              
150,000  

4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

20,000  

บาท/คน/คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 

80,000 

(2 คร้ัง) 

20,000  

บาท/คน/คร้ัง 

10,000  

บาท/คน/คร้ัง 
- 

5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ESG ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

6. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk 

Management 
ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

7. รถประจ าต าแหน่ง 
33,750  

บาท/เดือน 
ไม่มี 

   405,000 

(12 เดือน) 

35,000  

บาท/เดือน 
ไม่มี    420,000 

8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 

รวมทั้งส้ิน   4,515,000   4,390,000 



 

 

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

333/3 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 
333/3 Moo 6 Bangprieng District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560 

Tel : (662) 108-0370-76  Fax : (662) 108-0367-68  Email : snc@sncformer.com 

หมายเหตุ  
1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษทั 
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ -ไม่มี- เช่น โบนสั บ าเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่าน ้ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัร

เครดิต สมาชิกสโมสร 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความรู้ ความสามารถ 
การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบญัชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี นางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 และ/หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/
หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4795 จากส านกังานสอบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 
และเห็นชอบค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมาว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บาท   

  ปี 2564 (ปีท่ีน าเสนอ)   
  ประจ าปี ไตรมาส รวมทั้งส้ิน  ปี 2563 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 580,000 300,000 880,000  830,000 

2 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 335,000 15,000 350,000  400,000 

3 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 335,000 15,000 350,000  430,000 

4 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 240,000 30,000 270,000  220,000 

5 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ ากดั 155,000 15,000 170,000  170,000 

6 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 

7 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 100,000 - 100,000  50,000 

8 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 

9 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั 510,000 90,000 600,000  450,000 

10 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั 300,000 30,000 330,000  310,000 

11 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั  50,000 - 50,000  310,000 

12 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 270,000 30,000 300,000  230,000 

13 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 185,000 15,000 200,000  200,000 

14 บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 
  3,210,000 540,000 3,750,000  3,750,000 

 
 
 
 



 

 

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

333/3 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 
333/3 Moo 6 Bangprieng District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560 

Tel : (662) 108-0370-76  Fax : (662) 108-0367-68  Email : snc@sncformer.com 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี
หากผูส้อบบญัชีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชี จะจดัเป็นปีท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งดงัน้ี นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 และ/หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4795 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อยส าหรับปี 2564 (ดูขอ้มูลประวติัผูส้อบบญัชีเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 โดย
ก าหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท (ปี 2563 : 3,750,000 บาท) 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัท หมวด กรรมการ ข้อ 24 (3) และข้อ 25 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัหมวดคณะกรรมการขอ้ 24 (3) เร่ืองการกูย้ืมหรือระดมเงิน
หรือการขอรับเงินกูจ้ากธนาคารหรือความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจ านวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
คณะกรรมการและขอ้ 25 เพ่ิมเติมเร่ืองการประชุมคณะกรรมการสามารถใช้วิธีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกไดต้ามท่ี
คณะกรรมการเห็นเหมาะสม โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  (เอกสารแนบล าดบัที่  4) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั มีความเหมาะสม 

สมเหตุสมผลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานะการณ์ปัจุบนัและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควร

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติโครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program)  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่ออนุมติัโครงการ EJIP ส าหรับพนักงาน ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการ โดยให้ส่ิงตอบ

แทนเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานและสร้างความภกัดีต่อองคก์ร เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัและผูถื้อหุ้น โดยโครงการส าหรับพนกังาน ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารท่ีมีอายงุานเกินกว่า 3 ปี และส าหรับกลุ่ม talent ท่ีอายงุานตั้งแต่ 

6 เดือน ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ บริษทัจะหกัเงินเดือนในอตัรา 5% ของเงินเดือนในแต่ละเดือนโดยบริษทัจ่ายสมทบในจ านวนเงินท่ี

เท่ากนัเพ่ือน าไปซ้ือหุ้น SNC ในตลาดหลกัทรัพย ์พนักงาน ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการมีสิทธิขายหุ้น SNC ไดก้็ต่อเม่ือถือ

ครองหุ้นเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือ โดยโครงการมีอาย ุ3 ปี  

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ EJIP ในคร้ังน้ีไดทุ้กประการเพื่อให้

โครงการ EJIP เสร็จสมบูรณ์ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าโครงการ EJIP ส าหรับผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการ 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั 

วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

-ถา้มี – 
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เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย และเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 27/2564 บริษทัก าหนดวนั 
record date ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 อยา่งไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่บัผลการพิจารณาอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 27/2564 

 
 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 27/2564 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯ 

จะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป     
 
หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือ

กรรมการอิสระ (ดูขอ้มูลกรรมการอิสระในเอกสารแนบล าดบัที่ 5) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข )หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์  
www.sncformer.com ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดด าเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น
และท่านผูถื้อหุ้นลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแล้วให้แก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 วนั เพื่อผูรั้บมอบฉันทะจะได้
ด าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น  
 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยค าส่ังคณะกรรมการ 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

………………………………….. 
(ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล) 

                                                                                                          ประธานกรรมการบริหาร 

http://www.sncformer.com/

