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(F 53-4) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
ขา้พเจา้ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 17 

กุมภาพนัธ์ 2566  เก่ียวกบัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือของบริษทัตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน (หุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ) 
อา้งอิงมติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ

ของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) มีรายละเอียดดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม (บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้

เงินทนุ 

หุ้นสามญั - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามญั 37,779,661 1.00 37,779,661 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ 
2.1 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว            

ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ 

จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป  

(General Mandate) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นเดิม   

(ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 

หุ้นสามญั 37,779,661 ไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุช าระแลว้ หมายเหตุ (1)-(3) 

2.1 ประชาชนทัว่ไป หุ้นสามญั 37,779,661 ไม่เกินร้อยละ 20 ของทนุช าระแลว้ หมายเหตุ (1)-(3) 

2.2 บุคคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั 36,222,034 ไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุช าระแลว้ หมายเหตุ (1)-(3) 

 
หมายเหตุ:   

(1) คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
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ต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) ในคร้ังน้ีไดท้กุประการ ดงัน้ี 

(ก)  พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น และการ

ก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว เป็นตน้  

(ข)  เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง

กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว  

 (ค)  ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ

ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมี

อ านาจในการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว  

(ง) การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือรับรอง แบบ บมจ.101 

แบบ บมจ.005 แบบ บมจ.006 และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน

ในการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และการให้ขอ้มูล การจดัท า การส่ง

มอบ การลงนาม ในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ซ่ึงรวมถึง ค าขอ

อนุญาต แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หนงัสือช้ีชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการติดต่อและ

การยื่น ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ 

(2)  การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว ราคาท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามท่ี

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่

ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 

วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

(3)  ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนคงเหลือแบบ

มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัฯ จดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี

ในคร้ังถดัไป ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น  
ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการ

ปัดเศษหุ้นทิ้ง หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและสมควร 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทั่วไป 
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2566 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ท่ี ห้องประชุมส านกังานใหญ่ บริษทั เอส 

เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการและก าหนดวนั 

record date ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2566 เพ่ือมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2566 

 

4. การขออนุญาตอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทั่วไป ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเง่ือนไข 
การขออนุญาต   

4.1 บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน (ถา้มี)  

4.2 บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
คงเหลือของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
5. วัตถุประสงค์ของการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่  

บริษทัฯ จะน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ การช าระเงินกู ้รวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย   

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
6.1 เงินทุนท่ีบริษทัไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนคงเหลือในคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัมีแหล่งเงินทุนเพียงพอส าหรับ

แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั และจะช่วยเพ่ิมฐานทุนของบริษทัให้เหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในอนาคต 

6.2 จะช่วยลดภาระทางการเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษทั ส่งผลให้บริษทัสามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งช่วยเพ่ิมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจะสร้างรายไดแ้ละผลก าไรอยา่ง
ย ัง่ยืนให้บริษทัต่อไปในอนาคต 

 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ/จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ 

7.1 นโยบายเงินปันผล  
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 
หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด าเนินงานในอนาคต ฐานะทางการเงิน 
สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถื้อหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัในกรณีท่ีเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทั 
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เอกสารแนบ 4 

 

ผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่เม่ือผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนคงเหลือไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัมีการประกาศจ่ายเงิน
ปันผล ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

7.3 อื่น ๆ     
-ไม่มี-  

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน   
-ไม่มี- 

 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือ 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2566 เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัคงเหลือ

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 

2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566  
(คร้ังท่ี 29/2566) (Record Date)   

3 มีนาคม 2566 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 (คร้ังท่ี 29/2566)   31 มีนาคม 2566 
4 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)   ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  

จะมีมติต่อไป 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ และน าหุ้นเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรแลว้เขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เพ่ือท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ภายหลงัจากท่ีมีการจดัสรร 
หุ้นเพ่ิมทุนในแต่ละคราว 

 

บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
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