
 

333/3 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 
333/3 Moo 6 Bangprieng Sub-District, BangBo District, Samutprakarn 10560 
Tel : (662) 108-0360  Fax : (662) 108-0367-68  Email : snc@sncformer.com 

 

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

  
ท่ี  SNC008/2566       วนัท่ี 10  มีนาคม 2566 
 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 29/2566 
 

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

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 17 
กุมภาพนัธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 29/2566 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านกังานใหญ่ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
10560 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1) 

 
วาระท่ี 2 รับทราบรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี  2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับปี 2565 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบการเงิน 

ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัรับรองงบการเงินส าหรับปี 2565 ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ (ดูงบการเงินในรายงานประจ าปีส่วนท่ี 3 ท่ีส่งมาพร้อมกนัน้ี) 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2565 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั การจดัสรรเงินปันผล ตอ้งเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินปันผลประจ าปี 2565 ในงวด
ส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผล
ระหว่างกาลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นอตัราหุ้นละ 1.05 บาท ทั้งน้ีมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.65 บาท และเงินปันผลงวดส้ินปีอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงิน

ส่วนแบ่งก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% 

 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวว่้าจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
50  ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

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

ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด และในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน ส าหรับในปีน้ีกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน 

1 พล.ต.ท. นพ. นพศกัด์ิ   ภูวฒันเศรษฐ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
2 นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นางชนิสา ชุติภทัร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4 นายสมใจ                      เชาวพ์านิช กรรมการอิสระ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 
ก าไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท) 727,234,683 636,352,193 
จ านวนหุน้ 362,220,339 362,220,339 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้   

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.65 0.45 
เงินปันผลงวดส้ินปี (บาท/หุ้น) 0.40 0.45 
รวม (บาท/หุ้น) 1.05 0.90 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 380,331,356 325,998,305 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.30 ร้อยละ 51.23 
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ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัในคร้ังน้ี ทางบริษทัไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2566 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดงันั้นบริษทัไดพิ้จารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นว่า บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง
กรรมการท่ีบริษทัไดน้ าเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นไป
อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรน าเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน 
จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่ง และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (ดูเอกสารแนบ 2)  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเป็นผูมี้ความรู้ และความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2566 จ านวน 5,184,000 บาท (2565: 
5,440,000 บาท) ซ่ึงเป็น ค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกับบริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและให้อ านาจ
คณะกรรมการบริษทับริหารจดัการงบประมาณท่ีไดข้ออนุมติัน้ีโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

 
รายละเอียด ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ  รวมทั้งปี  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 

1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั 
60,000 

บาท/เดือน 
30,000 

บาท/คน/เดือน 
3,600,000 
(12 เดือน) 

60,000 
บาท/เดือน 

30,000 
บาท/คน/เดือน 

3,870,000 
(12 เดือน) 

2. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
    2.1 กรรมการ 

20,000 
บาท/คน/คร้ัง 

10,000 
บาท/คน/คร้ัง 960,000 

(8 คร้ัง) 

20,000 
บาท/คน/คร้ัง 

10,000 
บาท/คน/คร้ัง 940,000  

(8 คร้ัง) 
    2.2 กรรมการบริหาร - 

5,000 
บาท/คน/คร้ัง 

- 
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 

160,000 
(4 คร้ัง) 

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 

80,000 
(2 คร้ัง) 
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SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
S N C  FORMER  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 
หมายเหตุ  

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

บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความรู้ 

ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบญัชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นว่า ผูส้อบบญัชี
จาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/หรือ นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 และ/หรือ นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11641 จากส านกังานสอบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป และเห็นชอบค่าสอบบัญชีท่ี
เสนอมาว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บาท     
ปี 2566 (ปีท่ีน าเสนอ) 

  
  

ประจ าปี ไตร
มาส 

รวม
ทั้งส้ิน 

 
ปี 2565 

1 บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 590,000 360,000 950,000 
 

880,000 
2 บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 335,000 15,000 350,000  350,000 
3 บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 340,000 30,000 370,000 

 
350,000 

4 บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 240,000 30,000 270,000  255,000 

รายละเอียด ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ  รวมทั้งปี  
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 

5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ESG 
คณะกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าเบ้ีย

ประชุม 
คณะกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าเบ้ีย

ประชุม 
6. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ Risk 
Management 

7. รถประจ าต าแหน่ง 
32,000 

บาท/เดือน 
ไม่มี 

384,000  
(12 เดือน) 

32,500 
บาท/เดือน 

ไม่มี 
390,000  
(12 เดือน) 

8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 
รวมทั้งส้ิน   5,184,000   5,440,000 
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  หน่วย: บาท     
ปี 2566 (ปีท่ีน าเสนอ) 

  
  

ประจ าปี ไตร
มาส 

รวม
ทั้งส้ิน 

 
ปี 2565 

5 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 50,000 - 50,000  50,000 
6 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 150,000 - 150,000  150,000 
7 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั 640,000 210,000 850,000  700,000 
8 บริษทั เอส เอน็ ซี เซเรนิต้ี จ ากดั 

(ช่ือเดิม บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั) 
335,000 45,000 380,000 

 
360,000 

9 บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 355,000 45,000 400,000  360,000 
10 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 270,000 30,000 300,000  210,000 
11 บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั 75,000 - 75,000  50,000 
12 บริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ จ ากดั 75,000 - 75,000 

 
- 

13 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั - - -  50,000 
14 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จ ากดั - - -  140,000 
15 บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั - - -  50,000   

3,455,000 765,000 4,220,000 
 

3,955,000 

 
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ทั้งน้ีหากผูส้อบบญัชีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชี จะจดัเป็นปีท่ี 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งดงัน้ี นางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5752 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 และ/หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 และ/หรือ นายปิยะณัฐ 
สิงขรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11641 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทั
ย่อยส าหรับปี 2566 (ดูขอ้มูลประวติัผูส้อบบญัชีเอกสารแนบ 3) โดยก าหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน  4,220,000 บาท (ปี 
2565 : 3,955,000 บาท) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) ภายใต้เง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนคงเหลือตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 วันท่ี 
31 มีนาคม 2565 ทุกประการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือของ
บริษทัแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้เง่ือนไขการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือตามท่ีไดรั้บอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ 

การขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซ่ึงจะ
ครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 จ านวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีเง่ือนไข
การจดัสรรและการมอบอ านาจตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของทุน
ช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือ   

(2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของทุน
ช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) หรือ  

(3)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นจ านวนไม่เกิน  36,222,034 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.00 ของ
ทุนช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)   

นอกจากน้ี การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว ราคาท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็น
ราคาต ่าตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษทัฯ จัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีใน
คร้ังถดัไป ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ในคร้ังน้ีปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) (ดูเอกสารแนบ 4) 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั  และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ในคร้ังน้ีไดทุ้กประการ ดงัน้ี    

(1)  พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น และ
การก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว เป็นตน้  
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(2)  เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว  

(3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
คงเหลือดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือดงักล่าว  

(4) การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง แบบ 
บมจ.101 แบบ บมจ.005 แบบ บมจ.006 และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามค าส่ังของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และการให้ขอ้มูล การจดัท า 
การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ ซ่ึงรวมถึง ค า
ขออนุญาต แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หนงัสือช้ีชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการติดต่อและ
การยื่น ค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนคงเหลือ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
คงเหลือของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เง่ือนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือตามท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทุกประการ และการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีความ
เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส  เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 

1,500,000,000 บาท ของบริษทั เอส  เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อใชใ้นการลงทุน และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/
หรือ Refinance เงินกู ้และ/หรือ ช าระหน้ีคืน และ/หรือ ใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั เอส 
เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)และ/หรือ บริษทัในเครือ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ดงันั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 145 บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการลงทุน และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู ้และ/

หรือ ช าระหน้ีคืน และ/หรือ ใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษทัในเครือ หรือเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู ้ หุ้นกูทุ้กประเภท รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) หุ้นกูมี้หรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู ้
ค  ้าประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ
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ก็ได ้ทั้งน้ี ประเภทหุ้นกูจ้ะขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ านวน (วงเงินหุน้กู)้ จ านวนเงินตน้ของหุ้นกู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในคร้ังน้ีไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 
(หรือจ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  าการไถ่ถอน หรือซ้ือ
คืนหุ้นกูใ้ด ๆ แลว้ บริษทัสามารถออกหุ้นกูเ้พ่ิมไดอี้กภายในวงเงินดงักล่าว (Revolving 
Basis) 
 
ในกรณีการออกหุ้นกูเ้พื่อการ Refinancing หุ้นกูเ้ดิม (การออกหุ้นกูใ้หม่เพื่อน าเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุ้นกู ้ไปช าระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกูเ้ดิม) มูลค่าเงินตน้ของหุ้นกูเ้ดิม
ซ่ึงจะถูกไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่เพื่อการ Refinancing 
หุ้นกูเ้ดิมนั้น จะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินตน้ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ในการค านวณวงเงินของหุ้นกูท่ี้บริษทัสามารถท าการออกและเสนอขายได ้

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น 

อตัราดอกเบ้ีย ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

อายหุุ้นกู ้ หุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัจะตอ้งมีอายุไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกูน้ั้น ๆ เวน้แต่กรณี
การออกหุ้นกูป้ระเภทครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั (Perpetual Bonds) 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้และผู ้

ถือหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัท าการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนด

ไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะการเสนอขาย บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ 

โดยท าการ เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผูล้งทุนทั่วไป ผู ้

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ ผูล้งทุนสถาบนั และ/

หรือ บุคคลและผูล้งทุนใด ๆ ภายใตก้ฎท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้

บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังนั้น ๆ  

อื่นๆ 

 
 
 
 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการบริหาร 

และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (รวมเรียกว่า “ผูมี้อ  านาจ”) และ/หรือ กรรมการผูมี้

อ านาจลงนามของบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายโดยผูมี้อ านาจ และ/หรือ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั ให้มีอ านาจในการก าหนดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 
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รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น 

การก าหนดช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคร้ัง 

ประเภทหุ้นกู ้หลกัประกนั หรือการค ้าประกนัหน้ีหุ้นกู ้(รวมถึงหลกัประกนัท่ีให้แก่ผูค้  ้า

ประกนั) (ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน สิทธิในการ

ไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ีย วิธีการช าระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการด าเนินการขึ้ น

ทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และการแต่งตั้งท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู ้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผู ้

ประเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู ้ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผู ้

ถือหุ้นกู ้หรือท่ีปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้

และการเขา้ท า ตกลง แกไ้ข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหุ้นกู ้และการติดต่อให้ขอ้มูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และด าเนินการยื่นขอ้มูล 

แบบค าขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนใด และบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้อีกทั้งให้มี

อ านาจในการด าเนินการอื่นใดตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้น

กู ้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ ผูแ้ทนหรือตวัแทนของตนเพ่ือ

กระท าการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั เอส  เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น
วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ของบริษทั เอส  เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการมอบอ านาจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกูต้ลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จลุล่วง ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ทุกประการ 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

-ถา้มี – 
 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2566 บริษทัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 29/2566 (Record Date) ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2566  
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SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
S N C  FORMER  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 29/2566 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัจะ
เร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป     

 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมหรือ
กรรมการอิสระ (ดูเอกสารแนบ 5) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะ  ( แนะน า ให้ ใช้แบบ  ข  )  ห รือสามารถดาวน์ โหลด หนัง สื อมอบฉันทะได้จ าก เ ว็บไซต์  https://investor-
th.sncformer.com/notice.html  ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดด าเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีกรอก
ขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุ้นลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแลว้ให้แก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 วนั เพื่อผูรั้บ
มอบฉนัทะจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น  
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

………………………………….. 
(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ) 

                                                                                                  รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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