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ท่ี  SNC052/2565       วนัท่ี 18  ตุลาคม 2565 
 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565  
  2. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ 

เขา้ร่วมประชุมได ้
3. ขอ้บงัคบัของบริษทัและพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชุมผูถื้อหุ้น 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
  5. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

6. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 
  7. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 6/2565 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 
2565 ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ 
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 28/2565  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 28/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  31 

มีนาคม 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 28/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ได้

บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) 

 
วาระท่ี 2 เพ่ือพจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส  เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)   
วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 

1,000,000,000 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 
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วตัถุประสงค ์ เพื่อใชใ้นการลงทุน และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู ้และ/หรือ ช าระ

หน้ีคืน และ/หรือ ใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)และ/หรือ บริษทัในเครือ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู ้ หุ้นกูทุ้กประเภท รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) หุ้นกูมี้หรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูค้  ้าประกนั 
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และอาจเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิก็ได ้ทั้งน้ี ประเภทหุ้น
กูจ้ะขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ัง และ
ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ านวน (วงเงินหุน้กู)้ จ านวนเงินตน้ของหุ้นกู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในคร้ังน้ีไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท (หรือ
จ านวนเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  าการไถ่ถอน หรือซ้ือคืนหุ้นกูใ้ด ๆ  แลว้ 
บริษทัสามารถออกหุ้นกูเ้พ่ิมไดอี้กภายในวงเงินดงักล่าว (Revolving Basis) 
 
ในกรณีการออกหุ้นกูเ้พื่อการ Refinancing หุ้นกูเ้ดิม (การออกหุ้นกูใ้หม่เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการ
เสนอขายหุ้นกู ้ไปช าระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกูเ้ดิม) มูลค่าเงินตน้ของหุ้นกูเ้ดิมซ่ึงจะถูกไถ่ถอนใน
วนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกูเ้ดิมนั้น จะไม่นับเป็น
ส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุ้นกูท่ี้
บริษทัสามารถท าการออกและเสนอขายได ้

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น 

อตัราดอกเบ้ีย ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

อายหุุ้นกู ้ หุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัจะตอ้งมีอายุไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกูน้ั้น ๆ เวน้แต่กรณีการออกหุ้น
กูป้ระเภทครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั (Perpetual Bonds) 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้และผูถื้อหุ้นกูอ้าจมี

หรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษทัท าการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะการเสนอขาย บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยท าการ 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผูล้งทุนทัว่ไป ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู ้

ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ บุคคลและผูล้งทุนใด ๆ ภายใตก้ฎ

ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต.และ/หรือ หน่วยงาน 

ราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังนั้น ๆ  
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อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร (รวมเรียกว่า “ผูมี้อ  านาจ”) และ/หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั และ/หรือ 

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายโดยผูมี้อ านาจ และ/หรือ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั ให้มี

อ านาจในการก าหนดขอ้ก าหนดและเง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบั

การออกและเสนอขายหุ้นกู ้เช่น การก าหนดช่ือเฉพาะของหุ้นกู ้จ  านวนหน่วยหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอ

ขายในแต่ละคร้ัง ประเภทหุ้นกู ้หลกัประกนั หรือการค ้าประกนัหน้ีหุ้นกู ้(รวมถึงหลกัประกนัท่ี

ให้แก่ผูค้  ้าประกนั) (ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายหุุ้นกู ้วนัครบก าหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่

ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อตัราดอกเบ้ีย วิธีการช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย 

วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ และการด าเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกูก้บัสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ ัดการการจดั

จ าหน่ายหุ้นกู ้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษากฎหมาย นาย

ทะเบียนหุ้นกู ้ตวัแทนช าระเงิน ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้หรือท่ีปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหุ้นกู ้และการเข้าท า ตกลง แกไ้ข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญา

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้และการติดต่อให้ขอ้มูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และด าเนินการยื่น

ขอ้มูล แบบค าขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู ้อีกทั้งให้มีอ านาจใน

การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้รวมถึงการแต่งตั้ง

บุคคลใด ๆ เป็นผูรั้บมอบอ านาจ ผูแ้ทนหรือตวัแทนของตนเพื่อกระท าการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั เอส  เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ของบริษทั เอส  เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการมอบอ านาจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกูต้ลอดจนด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ส าเร็จลุล่วง ตามเหตุผลและรายละเอียดขา้งตน้ทุกประการ 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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S N C  FORMER  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 
วาระท่ี 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

-ถา้มี – 
 

เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 บริษทัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2565  
   

 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัจะ
เร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป     

 

หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมหรือ
กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใช้แบบ ข ) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ https://investor-
th.sncformer.com/notice.html  ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดด าเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวท่ีกรอก
ขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุ้นลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแลว้ให้แก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 วนั เพื่อผูรั้บ
มอบฉนัทะจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น  
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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

                                                                                                                 กรรมการ 
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