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ท่ี SNC 2021/034 
 

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 27/2564  
  2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ฉบบัแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน) 
  3. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ฉบบัแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน) 
  4. ประวติักรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ 

5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
  6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
  7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
  8. เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
  9. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 
 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวดั
สมุทรปราการ 10560 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 27/2564  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 27/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 27/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้
บนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1) 
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 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายให้กับประชนท่ัวไป 

(Public Offering) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอ
ขายให้กบัประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้ให้สอดคลอ้งกบัโครงการท่ีบริษทัจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
โดยเหตุผลและความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน เน่ืองจากบริษทัไดรั้บแจง้จากลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตตู้
เก็บเคร่ืองมือ (Toolbox) และเป็นผูเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ให้เช่าท่ีบริษทัจะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซ้ือกิจการจึง
จ าเป็นตอ้งชะลอแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถด าเนินการใด ๆ ไดภ้ายหลงัจากกระบวนการสอบทาน
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) แลว้เสร็จและสรุปผลการเขา้ซ้ือกิจการ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวอาจใชเ้วลาหลายเดือน โดย
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการรอผลการเขา้ซ้ือกิจการของลูกคา้รายดงักล่าวจะท าให้บริษทัเสียโอกาสทางธุรกิจ 
จึงเห็นควรน าเงินเพ่ิมทุนมาใชใ้นการขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นท่ีธุรกิจรับจา้ง
ผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (OEM) ซ่ึงมีอตัราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ืองเป็นหลกั เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน ใหม ่ท่ีจะเปล่ียนแปลง วงเงินท่ีใช ้
ระยะเวลาท่ีจะใช้

เงินทนุ 
(1)  เพื่อขยายก าลงัการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ธุรกิจรับจ้างผลิตและ

ป ร ะกอบ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า  ( OEM) ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ช้ิ น ส่ วน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ 
(AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 

1,155 ลา้นบาท ประมาณ 
 ปี 2564 - 2565 

(2)  เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืม
สถาบนัการเงิน หรืออืน่ ๆ 

เงินทนุส่วนท่ีเกินจากขอ้ 
(1) 

ประมาณ  
ปี 2564 - 2565 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุน
ดงักล่าวจะช่วยรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัในอนาคต  หากบริษทัสามารถขยายธุรกิจไดต้ามแผนงานท่ีวางไวก้็จะช่วย
เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจของบริษทัและสร้างผลตอบแทนอย่างย ัง่ยืนให้กบับริษทัในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้เงิน
จากการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ต่อไป (รายละเอียดเก่ียวกับการการปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ 2-3) 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติเพิม่จ านวนกรรมการ  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษทัและเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาของกลุ่มธุรกิจ  โดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพและ

นวตักรรม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั อีก 2 ท่าน จากเดิมจ านวน 11 ท่าน เป็นจ านวน 13 ท่าน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้

น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ  

 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่  

วตัถุประสงค์และเหตุผล  : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติั รวมทั้งตรวจสอบ

ประวติัการศึกษา ผลงาน และความเช่ียวชาญท่ีผ่านมาเห็นว่า ดร.อภิชาต ทองอยู่ และ ดร.ชิต เหล่าวฒันา ทั้งสองท่านเป็นผูมี้

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานในดา้นการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต การใช้หุ่นยนต์และ

ระบบการผลิตแบบอตัโนมติั รวมทั้งมีความรู้ดา้นสิทธิประโยชน์และการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งรอบดา้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ให้ทั้งสองท่านเขา้เป็นกรรมการของบริษทัเพ่ิมเติม โดยทั้งสองท่านจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควร

ให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4) 

 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัจ านวนกรรมการท่ีเพ่ิมขึ้นและให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 จ านวน 4,975,000 บาท (ปี 2564 AGM 
27/2564 : 4,515,000 บาท) ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนัและให้
อ านาจคณะกรรมการบริษทับริหารจดัการงบประมาณท่ีไดข้ออนุมติัน้ีโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
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รายละเอียด ปี 2564 (ที่เสนอ) AGM 27/2564 (ที่อนุมัติไว้เดิม) 

 ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ รวมทั้งปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า
คณะกรรมการบริษทั 

60,000 
บาท/เดือน 

30,000 
บาท/คน/เดือน 

3,660,000 
(12 เดือน) 

60,000 
บาท/เดือน 

30,000 
บาท/คน/เดือน 

3,240,000 
(12 เดือน) 

2. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 
    2.1 กรรมการอิสระ 

20,000 
บาท/คน/คร้ัง 

10,000 
บาท/คน/คร้ัง 670,000 

(6 คร้ัง) 

20,000 
บาท/คน/คร้ัง 

10,000 
บาท/คน/คร้ัง 

630,000 
(6 คร้ัง) 

    2.2 กรรมการบริหาร 
- 

5,000 
บาท/คน/คร้ัง 

- 
5,000 

บาท/คน/คร้ัง 
 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

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) 

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) 

33,750 
บาท/เดือน 

ไม่มี 
405,000 
(12 เดือน) 

8. อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี - 
รวมทั้งส้ิน 4,975,000   4,515,000 

หมายเหตุ  
1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษทั 
2. ผลตอบแทนประเภทอ่ืนๆ -ไม่มี- เช่น โบนสั บ าเหน็จ หุ้นบริษทั warrant ค่าน ้ามนัเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ค่า

รักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บตัรเครดิต สมาชิกสโมสร 

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

-ถา้มี – 

 
 
 



 

  333/3 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงเพรยีง อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 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 
 

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

 
เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ไดก้ าหนดวนั Record Date ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
   
 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทั

จะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
 
หากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองได ้และประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมหรือ

กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ (แนะน าให้ใชแ้บบ ข ) หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะไดจ้ากเวบ็ไซต์  www.sncformer.com  
ทั้งน้ี บริษทัขอความร่วมมือจากท่านโปรดด าเนินการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและท่านผูถื้อหุ้น
ลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะแลว้ให้แก่บริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อย 1 วนั เพื่อผูรั้บมอบฉันทะจะไดด้ าเนินการตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(ดร. สมชยั ไทยสงวนวรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

http://www.sncformer.com/

