ที่ ท. 02/2553
16 มีนาคม 2553
เรื่อง
เรียน

แจงกําหนดการประชุม AGM และจายเงินปนผล
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอร
ไพรส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ไดมีมติดังนี้
1. แจงการลาออกของกรรมการ 1 ทาน คือ นางศรีสุข พรหมโคตร ลาออก
จากตําแหนง กรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2553 เปนตนไป
2. วันกําหนดรายชือ
่ ผูถอ
ื หุน(Record date) ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถอ
ื หุน
ครั้งที่ 31 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธป
ี ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 7 เมษายน
2553
3. วันกําหนดรายชือ
่ ผูถอ
ื หุนทีม
่ ีสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2552 ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชือ
่ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ
โดยวิธป
ี ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
4. อนุมัตใิ หนาํ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ
่ พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป
2552 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 ในอัตราหุน
 ละ
1.00
บาท
จากจํานวนหุนทั้งหมด
104,813,500 หุนโดยกําหนดจายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
5. อนุมัตใิ หนาํ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิม
่ เติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท) ในหัวขอยอยที่ 10 และ
เพิ่มเติมหัวขอยอยอีก 4 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 48 ขอ รวมเปน
วัตถุประสงคทั้งสิ้น 52 ขอ ดังมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้
วัตถุประสงคที่แกไขเพิ่มเติม
เดิม ขอ 10 ทําการค้าํ ประกันคนตางดาว ซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมืองและกฎหมายวาตามภาษีอากร
ใหม ขอ10 ทําการค้าํ ประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัตต
ิ ามสัญญา หรือ
รับประกันบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา นิติบค
ุ คล โดยมี
หรือไมมีบค
ุ คลหรือหลักทรัพยเปนประกัน ตลอดจนการค้ํา
ประกันการเขาเมืองของบุคคลตางดาวที่มส
ี วนเกี่ยวของกับ
กิจการ หรือการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนีต
้ ามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน
และประกันตัวผูตอ
 งหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจําเลยในชั้น
ศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาทีต
่ าม
บทบัญญัติกฎหมายตาง ๆ

-2วัตถุประสงคที่ขอเพิม
่
ขอ 49. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับ
ใชเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกีย
่ วของกับการดําเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)
ขอ 50. ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจ
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสภายใต วัตถุประสงคของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจ
อื่นใดไมวา โดยทางอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือระบบอื่นใด
หรือโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใด
ๆ
รวมถึงสรางสรรค บริหารเว็บไซต และ/หรือเว็บไซตเกี่ยวกับการใหบริการ
ดานการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเตอรเน็ต ใหบริการคนควาขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต เก็บคาบริการ คาโฆษณา (เมือ
่ ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ)
ขอ
51.
ประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ และใหบริการรับชําระเงินแทน
(เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)
ขอ 52. ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม
ประมวลผล
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
และใหบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. อนุมัตใิ หนาํ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิม
่ เติม
ขอบังคับบริษัท โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 และยกเลิก
ขอ 18 และขอ 65 จากเดิม 65 ขอ เหลือขอบังคับใหม 63 ขอ
ขอบังคับที่แกไขเพิม
่ เติม
เดิม ขอ 30. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได หรืออาจจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบต
ั อ
ิ ยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได
ใหม ขอ 29.คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จด
ั การบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร
เพื่อดําเนิน
กิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงือ
่ นไข
อยางใดก็ไดหรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือบุคคล
อื่นไปปฏิบต
ั ิอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
ขอบังคับที่ยกเลิก
ขอ 18.
ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถอ
ื หุนแตละครั้ง
บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผถ
ู ือ
หุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท ไม
นอยกวาสิบสี่ (14) วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุน

-3ขอ 65.

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกีย
่ วโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบต
ั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17
กันยายน
2547
หรือเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง
การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบต
ั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 แลวแตกรณี ให
บริษัทปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑและวิธก
ี ารตามทีป
่ ระกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนาํ มาใชบังคับ หากหลักทรัพย
ของบริษัทมิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

7. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553
เวลา 15.00 น. ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่
372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่
30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
วาระที่ 2
รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมต
ั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมต
ั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่
ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท
วาระที่ 6
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชี
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3
(วัตถุประสงคบริษัท) ในหัวขอยอยที่ 10 และเพิ่มเติม
หัวขอยอยอีก 4 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 48 ขอ รวม
เปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 52 ขอ
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท โดยให
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 และยกเลิกขอ
18 และขอ 65 จากเดิม 65 ขอ เหลือขอบังคับใหม 63
ขอ
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผถ
ู ือหุนมีสว นรวมในการเสนอเรือ
่ งที่เห็นวาสําคัญ
เพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถ
 ือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มค
ี วามรูความสามารถ
และคุณสมบัติทเี่ หมาะสมเพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา
โดยเปดรับเรื่องจากผูถ
 ือหุนตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม
2552
ปรากฏวาไมมีผูถอ
ื หุนทานใดเสนอวาระการประชุมลวงหนา และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด
จึงไมมก
ี ารเสนอบรรจุวาระ
เพิ่มเติมทีเ่ สนอโดยผูถอ
ื หุนในปนี้

-4ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 31 พรอม
เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซดของบริษท
ั ฯ ที่ www.snjinter.com ตั้งแต
วันที่ 25 มีนาคม 2553 เพือ
่ ใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและ
ขอมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สําหรับรายงานประจําป 2552 (2009 Annual Report)
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ ทันที
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ใหประชาชนทราบโดยทัว่ กัน

เพื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจักไดประชาสัมพันธ
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิกต
ิ เศรษฐ)
กรรมการผูจัดการ
ฝายทะเบียนหุน
โทร. 0-2676-2727 ตอ 510-516, 508

