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หนา้ 2 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

ที่  S&J 05/2558 
 

                        วนัที ่  2  เมษายน  2558  
 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  36 
 

เรียน    ท่านผูถ้ือหุน้ - บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 35 เม่ือวนัองัคารที่ 22 เมษายน 2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 ในรูป  CD-ROM        ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัและงบ
การเงิน ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ รายงานความยัง่ยนื  ประจ าปี 2557 

3. ประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีเสนอเพิ่ม 1 ต  าแหน่ง 
5. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
6. ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษทั เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ 
7. ขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้   
8. เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในการประชุม  
9. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
10. แผนที่สถานที่จดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
11. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้) 
 

            ดว้ยคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี  36  ข้ึน   ในวนัองัคารที่ 28  เมษายน 2558  เวลา  13.00  น.  
ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120    ซ่ึงใน
การประชุมคร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ดงันั้น บริษทัจึงไดก้  าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 

 วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 35  เม่ือวันอังคารที่ 22  เมษายน 2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ ไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 1 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้ง  สมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้
เพื่อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

 วาระที่   2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557  ไดป้รากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 ที่ไดจ้ดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แลว้นั้น ไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก  าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 2 
 ความเห็นของคณะกรรมการ    : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่อรับทราบ 
 

http://www.snjinter.com/
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 วาระที่   3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัแลว้ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
สินทรัพยร์วม  5,682.6 4,732.4 
หน้ีสินรวม  2,202.5 1,976.7 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,480.1 2,755.7 
รายไดจ้ากการขาย  5,427.8 4,625.2 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 217.2 202.0 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.45 1.35 

 

 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี  2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 2 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่ออนุมติั 
 

 วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 วาระที่ 4.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทั ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงิน
ก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุน
ส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท  
ซ่ึงเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน  จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่ม  เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัแลว้ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ อนุมติัไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่ม  
เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้น ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
 วาระที่ 4.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2557 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ร้อยละ 20-80 ของก าไรสุทธิ จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั   
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่ออนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 0.85 บาทต่อ
หุน้ เป็นเงิน 127,441,203.80  บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) เงินปันผลจ านวน 0.34 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากก าไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

(2)    เงินปันผลจ านวน 0.51 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากก าไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 25 ซ่ึงผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยีสิ่บหา้ส่วนเจ็ดสิบหา้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 
 

 โดยบริษทัฯ จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก  าหนดสิทธิผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 11  พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที่  12 พฤษภาคม 2558   และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  26 พฤษภาคม  2558  ซ่ึงขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลมีดงัน้ี 
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 วาระที่  5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่อีก 
 1 ต าแหน่ง  
 วาระที่ 5.1  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 21 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทุกคร้ัง กรรมการบริษทัตอ้งออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้  กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่ได ้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี มี
กรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คือ  

1. ดร.อตัถกร  กลัน่ความดี  กรรมการรองผูจ้ดัการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา 
2. นางแกว้ตา  องคส์รณะคม   กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการสรรหา 
3. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง  กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
5. นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา  กรรมการอิสระ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาจึงไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้นเป็นรายบุคคล  
เหน็ควรเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ีประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระมีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล  าดบัท่ี 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอช่ือและไม่ไดอ้อกเสียงเลือกตั้งตนเอง 
ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั    เห็นว่ากรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระทั้ง  5 ท่าน ตาม
รายนามขา้งตน้  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้พื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ และไดใ้ชป้ระสบการณ์ของ
ท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษทั ท าใหง้านของบริษฯั ประสบความส าเร็จดว้ยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั  

 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ  ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ท่ีด  ารงต าแหน่งนานกว่า  
9  ปี  ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก  าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ใน
ดา้นที่บริษทัตอ้งการ  และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ  เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระทั้ง  5  ท่านน้ีกลบัเขา้ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี  2557 

 (เสนอจ่าย 26 พ.ค. 2558) 
ปี  2556 

 (จ่าย 21 พ.ค. 2557) 
1.  ก  าไรสุทธิ 202,023,733 บาท 196,229,579 บาท 
2.  จ  านวนหุน้ 149,930,828  หุน้       149,930,828  หุน้ 
3.  เงินปันผลจ่ายอตัราหุน้ละ 0.85 บาท 0.80 บาท 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 127,441,203.80  บาท 119,944,662.40  บาท 
5.  อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 63.08    % 61.12    % 
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วาระที่ 5.2  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหดี้ยิง่ข้ึนส าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนและอื่นๆ  คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอเพิ่มต าเหน่งกรรมการบริษทั  1  ต  าแหน่ง  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาสรรหา  โดยพิจารณาจากคุณสมบติั   เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์    ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษทัต่อไป  รวมทั้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  ประกาศที่เกี่ยวขอ้ง  และขอ้บงัคบับริษทั  จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือ  พลต ารวจเอก สมชาย  ประภสัภกัดี  เป็นกรรมการของบริษทั  เพิ่มอีก 1 ต  าแหน่ง  รวมบริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 
 15  ท่าน  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมติัใหเ้พิ่มต าแหน่งกรรมการ
บริษทัอีก 1 ต  าแหน่ง  โดยเสนอใหเ้ลือกตั้งบุคคลตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั  ทั้งน้ี  ประวติัของบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีเสนอเพิ่มอีก 1 ต  าแหน่ง  มีรายละเอียดเพื่อพิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 4 

 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32  หา้มมิใหบ้ริษทั จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่

กรรมการบริษทั เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการ
ของบริษทั  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ส าหรับปี 2557 
บริษทัฯ ไดจ่้ายไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 9.48 ลา้นบาท  โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 8.55 ลา้นบาท  และค่าเบ้ีย
ประชุม 0.93 ลา้นบาท     ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การสรุปจ านวนเงินที่จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการองคก์ารเพื่อสังคม ไวเ้ป็นรายบุคคลใน
รายงานประจ าปี  ในหวัขอ้ โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ซ่ึงไดพ้ิจารณาผล
ประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัที่เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนที่ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ  านาจ หนา้ที่ และ
ความรับผิดชอบ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  โดยเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เพื่ออนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน
หรือลูกจา้งของบริษทั   โดยเสนอใหจ่้ายเป็น 

 
1. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนประจ าปีจ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตาม
หลกัเกณฑแ์ละผลการปฏิบติังาน และเสนอคณะกรรมการบริษทั 

 
 

2. ค่าเบ้ียประชุม 
  ปี 2558   ปี 2557 

2.1.  คณะกรรมการบริษทั       
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      12,000 บาท/คร้ัง      12,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         9,000 บาท/คร้ัง        9,000 บาท/คร้ัง 
2.2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      12,000 บาท/คร้ัง      12,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         9,000 บาท/คร้ัง        9,000 บาท/คร้ัง 
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       ปี 2558   ปี 2557 
2.3. คณะกรรมการสรรหา                
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         8,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 
2.4. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน                
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         8,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 
2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง       
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         8,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 
2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ         8,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 

 

2.7 คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยน าเสนอตามความ 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  

              ส าหรับการจ่ายค่าเบ้ียประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือน
มากกว่า 1 คร้ัง คงใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมไม่เกิน 1 คร้ัง 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมติั  และใหใ้ชจ้นกว่ามีการเปลี่ยนแปลง  โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกิน
วงเงินที่ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้   

 

วาระที่   7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :         ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน 

ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษทั     ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะ
ถูกเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกกไ็ด ้   ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2557 คือ นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ ์  อติอนุวรรตน์  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5202  แห่ง  บริษทั ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์  จ ากดั    

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3196 และ/หรือ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ ์  อติอนุวรรตน์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน  5202  และ/หรือ นายปรีชา สวน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 แห่งบริษทั ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอส
โซซิเอทส์  จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 โดย 

1. นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้ ตั้งแต่ปี 2557 

2. ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 
เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้ ตั้งแต่ปี  2554-2556 

3. นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

4. นายปรีชา  สวน     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
 



 

หนา้ 7 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงัน้ี  
 

รายละเอียด ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
1.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 210,000.00 190,000.00 

2.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 210,000.00 190,000.00 

3.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 210,000.00 190,000.00 

4.  ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 620,000.00 540,000.00 

รวม 1,250,000.00 1,110,000.00 
 

เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 จ  านวน 
1,250,000.00  บาท  

และรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี  2558 ของบริษทัยอ่ยจ านวน 665,000.00 บาท (ค่าสอบบญัชีของบริษทั
ยอ่ย ในปี 2558  อาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษทัยอ่ย และ/หรือปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปี) 

 

ค่าบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั มีดงัน้ี 
 

รายละเอียด ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
1.  ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 83,890.00 

2  ค่าบริการในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชีอื่น 90,000.00 60,000.00 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
แต่งตั้ง นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ ารง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
1378 และ/หรือ นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ  นายปรีชา  สวน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
6718 แห่ง  บริษทั ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์  จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558 ของบริษทั โดยพิจารณา
ผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื่นใน
ระดบัเดียวกนัแลว้ มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม   โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่  หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  และผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่งเป็นผูส้อบบญัชีของส านกังาน ดร.วิรัช 
แอนด ์แอสโซซิเอทส์  ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทั 

 

วาระที่   8    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ของบริษทั เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถ้ือหุน้สามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม  
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเตม็ที่ หากท่านมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษทั ช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ี
น าเสนอคร้ังน้ี  สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหนา้ไดท้ี่ E-Mail : sukanya_kee@snjinter.com  หรือ ทางไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นาง
สุกญัญา  กีรติประเสริฐ  (เลขานุการบริษทั)    บมจ.เอส แอนด ์เจ   อินเตอร์เนชัน่แนล   เอนเตอร์ไพรส์       เลขที่  115  ถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ (ซอย 10)  แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 หรือส่งมายงัโทรสารหมายเลข 02-676-2726  ภายในวนัที่ 20 

mailto:sukanya_kee@snjinter.com
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เมษายน 2558  โดยระบุท่ีอยูเ่พื่อที่บริษทัจะติดต่อกลบัได ้ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมค าถามส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการ
พิจารณาตามล าดบั       ในการตอบค าถามกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ส่งค  าถามล่วงหนา้นั้น บริษทัฯ จะตอบค าถามในวนัท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 
 

 อน่ึง เพื่อความสะดวก หากท่านผูถ้ือหุน้ไม่สามารถไปประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี หรือตามแบบ
พิมพท์ี่กระทรวงพาณิชยก์  าหนด  ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.snjinter.com   ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ  ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ 
ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด ้  ส าหรับผูถ้ือหุน้นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ บริษทัฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบท่ี
สามารถรับมอบฉันทะจากท่านไดมี้รายนามและประวติัโดยสังเขป  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 6 
 

 บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนวนัประชุม        เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้    โดยจ่าหนา้ซองถึง  

 

นางสุกญัญา   กีรติประเสริฐ  (เลขานุการบริษทั)  
บมจ.เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์   
115  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  (ซอย 10)  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

 

อน่ึง เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน  ขอใหท่้านผูถ้ือหุน้ และ/หรือท่านผูรั้บมอบ
ฉันทะ  โปรดน าหนังสือที่ระบุช่ือผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพ์รหัสบาร์โคด  ไวแ้ลว้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 13  ที่ไดแ้นบ
มาพร้อมน้ี  พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 8 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชุม
ดว้ย  โดยบริษทัไดก้  าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 36 ในวนัที่ 17 มีนาคม 2558 
และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน
วนัที่ 18  มีนาคม 2558 

 

         โดยค าสั่งคณะกรรมการบริษทั 
 
                
 
 

  (นายธีระศกัดิ์    วิกิตเศรษฐ์) 
                             กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 9 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  35 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์  เลขที ่  372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที่  22  เมษายน  2557 เวลา 13.00 น.  มีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 
35 ทั้งส้ิน  89 คน  เป็นจ านวน 130 ราย  รวมจ านวนหุน้  127,205,261  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 84.84 ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระ
แลว้ของบริษทัฯ  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ย
กว่ายีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด บริษทัฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 35 (Record date) ในวนัที่ 13 
มีนาคม 2557   และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 14 มีนาคม 2557  มีผูถ้ือหุน้
ทั้งส้ิน 901 ราย  รวมจ านวนหุน้ 149,930,828 หุน้ 

นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 35 ในนามของคณะกรรมการ  ขอขอบคุณ
ผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัน้ี   และขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม  รวมถึงไดแ้นะน ากรรมการ
บริษทั กรรมการชุดยอ่ย  ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการบริษทั 
  1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  
         ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
         ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2.  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบริษทั  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
กรรมการสรรหา 

  3.  นายธีระศกัดิ์   วิกิตเศรษฐ์  กรรมการผูจ้ดัการ  
         ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

4.  ดร.อตัถกร   กลัน่ความดี  กรรมการรองผูจ้ดัการ 
        กรรมการบริหาร และ 
        กรรมการสรรหา  

  5. พล.ร.อ. อภิชาติ   เพง็ศรีทอง  กรรมการอิสระ และ 
         กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 

6. นายขจรศกัดิ์   วนัรัตน์เศรษฐ  กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นางประดิษฐา  จงวฒันา  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
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  8.  นางพิศมยั    จนัทรุเบกษา  กรรมการอิสระ และ 
         กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  9.  นางแกว้ตา   องคส์รณะคม  กรรมการบริษทั 
         กรรมการบริหาร  
         กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

10  ศ.ดร.มาลิน  จุลศิริ   กรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม และ 
กรรมการบริหาร  

11.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์  กรรมการบริษทั และ  
กรรมการบริหาร  

12.  นางธีรดา   อ าพนัวงษ ์  กรรมการบริษทั  
 
กรรมการบริษทัท่ีลาประชุม 

1. นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 

ผูบ้ริหาร 
1.  คุณวาฤทธ์ิ   ตรีตราพนัธ์  ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน 

         กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเส่ียง  
  2.  นางสาวสุเมธ   สุรชาติชยัฤทธ์ิ  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3.  Mr.Simon       Rhoderick Knight ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ  

กรรมการบริหาร 
  4.  นางทองสุข   อุปถมัภากุล  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 
         กรรมการบริหาร และ  

กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
  5.  นางพชัรา   พงษว์ิจารณ์  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
         กรรมการบริหาร และ 
         กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
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กรรมการชุดยอ่ย 
 

1.  นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

  2.  นางสุธญัญา สุมะนา   กรรมการบริหาร และ 
กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 

3.  นางดารณี  อรรจนียกุล  กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

  4.  นางธญันนัท ์ ตนัติโกวิท  กรรมการบริหาร 
  5.  นางรุจาภา  ศรีสุรางค ์  กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
 

เลขานุการบริษทั 
  นางสุกญัญา  กีรติประเสริฐ 

 

ผูส้อบบญัชี  จากส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 
  นายชยักรณ์     อุ่นปิติพงษา 

 

ดงันั้น  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส  คุณปรีชา สวน และ คุณพชัรินทร์ คชพลาย ผูแ้ทนจาก ส านกั
งานสอบบญัชี บริษทัส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์ แอสโซซิเอทส์    และคุณกอบสุข  แสงสวสัด์ิ   บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ท า
หนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

 

นางสุกญัญา กีรติประเสริฐ เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่า การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทัฯ เกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถ้ือหุน้ อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันั้น  ในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี  บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบริษทั
ฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

 
2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้จดัส่งค าถามล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านทางเวบไซด ์ www.snjinter.com 

หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงับริษทัฯ ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ปรากฏว่า
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดส่งค าถามที่ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

 
 

http://www.snjinter.com/
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3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ
แทนผูถ้ือหุน้ได ้  ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสังเขปตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล  าดบัท่ี 6 

 

นางสุกญัญา  กีรติประเสริฐ เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ีใหถ้ือตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้  43  คือ  ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย      ซ่ึงผูถ้ือหุน้สามารถออก
เสียงลงคะแนนเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่
เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ี
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะใหบ้ริษทัล่วงหนา้  บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถ้ือหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 

ในกรณีท่ีมีผูถ้ือหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้  ผูถ้ือหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
วาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองคป์ระชุม ตั้งแต่
วาระที่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป  โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบในกรณีที่มีผู ้ถือหุน้เขา้ร่วม
ประชุมเพิ่มเท่านั้น 

 

เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  ซ่ึงผูถ้ือหุน้จะเห็นผล
คะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ไดรั้บ 
เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม  ซ่ึง
เจา้หนา้ที่จะเกบ็บตัรลงคะแนนทนัที 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ผูถ้ือหุน้ทุกท่าน  โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลพร้อมลงนาม
ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกใหต้อนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนนเจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนผูถ้ือหุน้ทุกท่านเม่ือ
จบวาระน้ี 

 

กรรมการบริษทั ในฐานะผูถ้ือหุน้ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณีผูถ้ือหุน้
มอบฉันทะใหก้รรมการ ใหเ้ป็นไปตามที่ผูถ้ือหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถาม ขอให้
ยกมือ และซักถามในวาระนั้นๆ 

 

 ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม  ไดม้อบหมายใหน้ายธีระศกัดิ์     วิกิตเศรษฐ์    กรรมการผูจ้ดัการ   และนางสุกญัญา  กีรติประเสริฐ  
เลขานุการบริษทั  เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 กรรมการผูจ้ดัการ น าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที่ 1 ไดมี้ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 2 คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 2 ราย ซ่ึงถือ
หุน้รวม 371,565 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 84  คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 125 ราย รวมจ านวนหุน้ได้
ทั้งส้ิน 127,202,719  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.84 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  34  เม่ือวันจันทร์ที่  22  เมษายน  2556 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 34 บริษทัฯ ไดมี้การจดัท ารายงาน
การประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  ซ่ึงไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.snjinter.com) และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 34 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 ไปยงัท่านผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  
คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

ไม่มีผูถ้ือหุน้แสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
 ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  125 ราย  127,202,719 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0           หุน้ คิดเป็น      0    % 
   -  งดออกเสียง      0  ราย        0       หุน้ คิดเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ท่ีผ่านมานั้น 
คณะกรรมการไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดลงในรายงานประจ าปี 2555 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้ือหุน้ในรูป CD-ROM เป็นล่วงหนา้พร้อม
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก  าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซักถาม  แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม   

จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2556 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ี้แจงว่างบการเงิน ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ซ่ึงได้
จดัส่งไปยงัท่านผูถ้ือหุน้ในรูปของ CD-ROM เป็นการล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  โดยสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยร์วม 5,583.5 4,625.3 
หน้ีสินรวม 2,434..2 2,188.0 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,149.3 2,437.3 
รายไดจ้ากการขาย 5,145.9 4,342.1 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 225.0 196.2 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.50 1.31 

 

http://www.snjinter.com/
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ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท ์
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  125 ราย  127,202,719 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
   -  งดออกเสียง      0  ราย        0           หุน้ คิดเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล 
 ในปี 2556 บริษทัฯ มี 
  ก าไรสุทธิประจ าปี 2556  =   196,229,579 บาท 
  ก าไรท่ีจะน ามาจดัสรรทั้งส้ิน  = 1,081,128,596 บาท 
 คณะกรรมการฯ ขอเสนอจดัสรรก าไร ดงัน้ี 
 

 4.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงิน
ก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุน
ส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั  ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินส ารองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท  
ซ่ึงเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน  จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่ม  เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัแลว้ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  125 ราย  127,202,719 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
   -  งดออกเสียง      0  ราย        0           หุน้ คิดเป็น       0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 4.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2556 
กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า บริษทัฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ร้อยละ 20-80 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั   
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลในอตัรา 0.80 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 119,944,662.40  บาท คิดเป็นร้อยละ 61.12  ของก าไรสุทธิ  โดยจ่ายจากก าไร
สะสมที่บริษทัเสียภาษีไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  ซ่ึงผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวใหจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
ประจ าปี 2556   ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2557   และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 
7 พฤษภาคม 2556 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2556 
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อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก  าหนดไวข้องบริษทั และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ จะยงัคงมีก  าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไป เป็นจ านวนเงิน 961,186,834 บาท 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  125 ราย  127,202,719 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
   -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที่ 5 ไดมี้ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 1 คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 1 ราย ซ่ึง
ถือหุน้รวม 100 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 85  คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 126 ราย รวมจ านวนหุน้ได้
ทั้งส้ิน 127,202,819  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.84 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ต าแหน่ง 
 5.1  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  21 ก าหนด
ไวว้่า “ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีหลงั 
ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้ง
ใหม่ได”้  
 

ปัจจุบนัต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวน 13 ต าแหน่ง  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้ง
ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

 

1. นายธีระศกัดิ์       วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, 
     กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
2.  นางธีรดา            อ าพนัวงษ ์ กรรมการ  
3.  นางประดิษฐา      จงวฒันา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.  นายสุรงค ์     องคโ์ฆษิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการสรรหาไดมี้การพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยนายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ ไม่ไดร่้วมออกเสียงใน
คราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาไดเ้ห็นควรใหเ้สนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 
 4 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังน้ี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาหารือกนัอยา่งกวา้งขวาง และไดมี้มติเห็นชอบกบั

แนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง  4 ท่าน ลว้นเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และไดท้  าคุณประโยชน์ใหแ้ก่กิจการของบริษทัมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ก  าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  จึงเห็นสมควรเสนอรายช่ือกรรมการทั้ง 
 4 ท่าน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 35 เพื่อกลบัเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 

อน่ึง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผู ้
ถือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง” ดงันั้น ขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมน้ี ไม่มีกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและแข่งขนักบับริษทั” 

 

ประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

   

และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง  โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน  และเม่ือลงคะแนนครบแลว้ ขอใหส่้งบตัร
ลงคะแนนพร้อมลงนามใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระเป็น
รายบุคคลดงัน้ี 

1.  นายธีระศกัดิ์       วิกิตเศรษฐ์ 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0           หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0       หุน้ คิดเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2.  นางธีรดา          อ าพนัวงษ ์
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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3.  นางประดิษฐา      จงวฒันา  
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
4.  นายสุรงค ์     องคโ์ฆษิต 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5.2  พิจารณาเลือกอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใหดี้ยิง่ข้ึนส าหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วสู่

ประชาคมอาเซียนและอื่นๆ  คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอเพิ่มต าเหน่งกรรมการบริษทั  1  ต  าแหน่ง  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาสรรหา  โดยพิจารณาจากคุณสมบติั   เห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  เป็นผูมี้พื้นฐานความเช่ียวชาญ
ดา้นบญัชีและการเงิน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทัต่อไป  รวมทั้งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย  ประกาศท่ีเกี่ยวขอ้ง  
และขอ้บงัคบับริษทั  จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ  นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์  เป็นกรรมการของบริษทั  เพิ่มอีก 1 ต  าแหน่ง 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ดงันั้น  กรรมการของบริษทัในปี 2557 มี 14 ท่าน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา 
2. นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  
3. นายธีระศกัดิ์     วิกิตเศรษฐ์ 
4. ดร.อตัถกร  กลัน่ความดี  
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพง็ศรีทอง 
6. นางแกว้ตา    องคส์รณะคม     
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7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   จุลศิริ 
8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์  
9. นางธีรดา     อ าพนัวงษ ์
10. นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา      
11. นายขจรศกัดิ์   วนัรัตน์เศรษฐ     
12. นางประดิษฐา    จงวฒันา   
13. นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต 
14. นายสุเทพ    ด่านศิริวิโรจน์   

 

โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะ  จ านวน 5 ท่าน คิดเป็น  35.72%   ประกอบดว้ย  
นายขจรศกัดิ์   วนัรัตน์เศรษฐ, นางประดิษฐา  จงวฒันา, นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต, พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง และ นางพิศมยั   
จนัทรุเบกษา, และมีกรรมการตรวจสอบของบริษทั คือ นายขจรศกัดิ์  วนัรัตน์เศรษฐ, นางประดิษฐา  จงวฒันา และ นายสุรงค ์  
องคโ์ฆษิต  
 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 “หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดแก่กรรมการ เวน้

แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธ์ิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ” ซ่ึงเดิมที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 8.28 ลา้นบาท โดยจ่ายให้
กรรมการบริษทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 7.6 ลา้นบาท และค่าเบ้ียประชุม 0.68 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การรายงานสรุปจ านวนเงินท่ี
จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทน” 

 

คณะกรรรมการ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัท่ีเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั วงเงิน
ค่าตอบแทนที่ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ  านาจ หนา้ที่และความรับผิดชอบ  โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15.0 ลา้นบาท จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยใหจ่้าย ดงัน้ี 

 

1. ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจ าปีจ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตาม

หลกัเกณฑแ์ละผลการปฏิบติังาน และเสนอคณะกรรมการบริษทั 
2. ค่าเบ้ียประชุม 

    ปี 2557   ปี 2556 
2.1.  คณะกรรมการบริษทั       
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ     12,000 บาท/คร้ัง      12,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ        9,000 บาท/คร้ัง        9,000 บาท/คร้ัง 
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     ปี 2557   ปี 2556 
2.2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ     12,000 บาท/คร้ัง      12,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ       9,000 บาท/คร้ัง        9,000 บาท/คร้ัง 
 

2.3 คณะกรรมการสรรหา                
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ       5,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 

 

2.4 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน                
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ    10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ        5,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 
 

2.5    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง       
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร้ัง      10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ        5,000 บาท/คร้ัง        5,000 บาท/คร้ัง 

 

2.6    คณะกรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
 ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร้ัง       10,000 บาท/คร้ัง 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ        5,000 บาท/คร้ัง         5,000 บาท/คร้ัง 
         

2.7 คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยน าเสนอตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  

  

ส าหรับการจ่ายค่าเบ้ียประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 
คร้ัง คงใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมไม่เกิน 1 คร้ัง 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอยา่งอื่นหรือสิทธิประโยชน์อยา่งอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวขา้งตน้ 
 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมติั  และใหใ้ชจ้นกว่ามีการเปลี่ยนแปลง  โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้   

ซ่ึงในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม 
 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

วาระที่ 7   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษทั” และ ขอ้ 50 “ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูก
แต่งตั้งกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด”้ 

ในปี 2556 ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ไดแ้ต่งตั้ง  
- นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  3196  และ/หรือ  
- ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ 
- นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  5202 

แห่งส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ทั้งส้ิน 1,100,000.00 บาท  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ กจ.39/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 20)” ก  าหนดใหมี้การหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  โดยบริษทัฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชี
รายเดิมได ้  หรือบริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีท าหนา้ที่ครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ไดต่้อเม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั 

ในปี 2557 คณะกรรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน การมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก  าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  โดยมีรายช่ือ
ผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 

1. นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550 - 2553) และ/หรือ 

2. ดร.วิรัช   อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 - 2556) และ/หรือ 

3. นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

แห่งส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง  
 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด ์ แอสโซซิเอทส์  ท่ีไดเ้สนอใหมี้การแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้นั้น 
เป็นผูส้อบบญัชีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย  โดยที่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด  

 

รายละเอียดของจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ จ านวน 1,100,000.00 บาท  ไดมี้การจดัส่งไปยงัท่านผูถ้ือหุน้พร้อม
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

รายละเอียด ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
1.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 190,000.00 190,000.00 
2.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 190,000.00 190,000.00 
3.  ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 190,000.00 190,000.00 
4.  ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 540,000.00 540,000.00 
รวม 1,110,000.00 1,100,000.00 
5.  ค่าตรวจสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 3 บริษทั  555,000.00 555,000.00 
รวมทั้งส้ิน 1,665,000.00 1,665,000.00 

 

นอกจากน้ีเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้รับทราบค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยจ านวน 3 บริษทั  จ  านวน 
555,000.00 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 1,665,000.00 บาท  

 

ค่าบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั มีดงัน้ี 
รายละเอียด ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 

1. ค่าสังเกตการณ์ท าลายสินคา้ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 81,100.00 
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชีอื่น 60,000.00 60,000.00 

 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย  126 ราย  127,202,819 หุน้ คิดเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0           หุน้ คิดเป็น      0    % 
    -  งดออกเสียง      0  ราย        0            หุน้ คิดเป็น      0    % 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที่ 8 ไดมี้ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 4 คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 4 ราย  ซ่ึง
ถือหุน้รวม 2,442 หุน้ รวมเป็นผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 89 คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้ 130 ราย รวมจ านวนหุน้ได้
ทั้งส้ิน 127,205,261  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.84 ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ 
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

คุณปิยะรัตน์ ขนุจิต   ผูรั้บมอบอ านาจ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดมี้ค  าถามถามในที่ประชุม และ คุณธีระศกัดิ์   วิกิตเศรษฐ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซักถามดงักล่าว ดงัน้ี 

ค าถาม 
1. บริษทั มีการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้รือไม่ ถา้ไม่มี โปรดใหเ้หตุผล พร้อมแผนด าเนินการในอนาคต 
2. บริษทั มีการวางโครงสร้างการบริหารจดัการรองรับนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้รือไม่ 
3. บริษทั ไดด้  าเนินการประเมินความเส่ียงของธุรกิจ ที่เกี่ยวกบัการทุจริตหรือไม่ 
4. บริษทั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้รือไม่ ถา้ไม่มี โปรดใหเ้หตุผลท่ีไม่

ด าเนินการ 
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ค าตอบ 
บริษทั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ล  าดบัท่ี 299 จาก IOD 
บริษทั มีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางไวใ้น จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงผูถ้ือหุน้สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั  มีการด าเนินการและมีแนวทางป้องกนัในอนาคต โดยการปลูกจิตส านึก
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

  
เม่ือไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจให้

คณะกรรมการชุดน้ีบริหารกิจการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผูเ้ขา้ประชุมรับของว่างและเคร่ืองด่ืม ที่บริเวณหนา้หอ้งประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  13.50 น. 
 

                                                  นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 
 
                                                         (นายบุญเกียรติ    โชควฒันา) 
                                                                          ประธานที่ประชุม 
 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 

นางสุกญัญา  กีรติประเสริฐ 
 

             (นางสุกญัญา  กีรติประเสริฐ) 
                                      เลขานุการบริษทั    
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ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระ (วาระ 5.1)  
 
1.   ช่ือ-นามสกลุ -     นายอตัถกร   กลัน่ความดี 
 อาย ุ -     66  ปี       
 สัญชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา   - ปริญญาเอก  วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล วิชาโท Operation Research  

University of Illinois at Urbana, U.S.A. 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

      -   หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003  
      -   หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 

          จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการรองผูจ้ดัการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา,  
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -    23 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั วนัท่ี 22 เมษายน 2534) 
 ประสบการณ์การท างาน   
 

 บริษทัจดทะเบียน    กิจการอ่ืน  
 (ท่ีไม่ใช่บริษทั 
  จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1  แห่ง 2539 -ปัจจุบนั ไทย - กรรมการ  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 9  แห่ง - - 

  
 การถือหุน้ในบริษทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  470,774 หุน้  =  0.31 % 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 -    สามญัผูถื้อหุน้ปี 2557  จ านวน     1/1   คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริษทั   จ านวน        5/5 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริหาร   จ านวน  17/19 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการสรรหา   จ านวน     2/2   คร้ัง 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง   -  กรรมการบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ       - 3   ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม                -     ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หนา้ 24 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 
ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระ (วาระ 5.1)  
 
2.   ช่ือ-นามสกลุ -     นางแกว้ตา องคส์รณะคม 
 อาย ุ -     58  ปี       
 สญัชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา   - ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ  วิชาโท ภาษาองักฤษ  

  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

      - หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003 
      - หลกัสูตร  Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010 

         จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -     27  ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั วนัท่ี 22 มิถุนายน 2530) 
 ประสบการณ์การท างาน   
 

 บริษทัจดทะเบียน    กิจการอ่ืน  
 (ท่ีไม่ใช่บริษทั 
  จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

- - - 10  แห่ง 2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
   บจก. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์  

  
 การถือหุน้ในบริษทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)   974,642  หุน้  =  0.65 % 
 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 -    สามญัผูถื้อหุน้ปี 2557   จ านวน      1/1   คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริษทั    จ านวน       4/5 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริหาร    จ านวน  15/19 คร้ัง 
     -     คณะกรรมการสรรหา   จ านวน      2/2   คร้ัง 
     -     คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  จ านวน      1/1 คร้ัง 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง   -    กรรมการบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ -    3  ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม   -    ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 25 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1) 
3. ช่ือ-นามสกลุ -     นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
 อาย ุ -     67  ปี       
 สัญชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา -   ปริญญาโท  สาขาบญัชี Western Illinois University, U.S.A. 
  - ปริญญาตรี  สาขาบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
  - ประกาศนียบตัรชั้นสูง สอบบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -     21  ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั วนัท่ี 26 เมษายน 2536) 
 ประสบการณ์การท างาน   

 บริษทัจดทะเบียน    กิจการอ่ืน  
 (ท่ีไม่ใช่บริษทั 
  จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

2 2545 – ปัจจุบนั 
 

2545 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ฟาร์อีสท ์ดี.ดี.บี. 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.สหพฒันพิบูล 

4 - - 

 
 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-      การถือหุน้ในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
142,857 
0.10% 

-      เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี  
       ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

-     เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-     มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ   
      การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 

 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 -    สามญัผูถื้อหุน้ปี 2557   จ านวน  1/1      คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริษทั    จ านวน   5/5 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน  5/5 คร้ัง 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง   -     กรรมการอิสระ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ       -     3  ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม   -     ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 

 
 



 

หนา้ 26 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 
 

ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1) 
 

4. ช่ือ-นามสกลุ -     นางพิศมยั   จนัทรุเบกษา 
 อาย ุ -     66  ปี       
 สัญชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา - Catering Diploma (Hotel & Restaurant Management) from Cambridgeshire College of Arts & Technology, En gland 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการอิสระ และ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -     5  ปี(เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั วนัท่ี 28 เมษายน 2552) 
 ประสบการณ์การท างาน   

บริษทัจดทะเบียน    กิจการอ่ืน  
 (ท่ีไม่ใช่บริษทั 
  จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

- - 
 

- - - - 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-      การถือหุน้ในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
84,285 
0.05% 

-      เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี  
       ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

-     เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-     มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ   
      การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 

 

 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 -    สามญัผูถื้อหุน้ปี 2557   จ านวน  1/1      คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริษทั    จ านวน   5/5 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  จ านวน  1/1 คร้ัง 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง   -    กรรมการอิสระ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ       -    3  ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม                         -    ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 

 
 

 
 



 

หนา้ 27 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระ (วาระ 5.1) 
 

5. ช่ือ-นามสกลุ -     พล.ร.อ.อภิชาติ เพง็ศรีทอง   
 อาย ุ -     66  ปี       
 สัญชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาโท วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
   สาขาป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 
  - ปริญญาตรี  โรงเรียนนายเรือ สาขาวิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
                                 -    หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 
                                      จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อสังคม 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -     5  ปี(เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552) 
 

 ประสบการณ์การท างาน   
บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษทั 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั / 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

- - 
 

- - - - 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-      การถือหุน้ในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
85,714 
0.06% 

-      เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี  
       ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

-     เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-     มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ   
      การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 

 

 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 -    สามญัผูถื้อหุน้ปี 2557   จ านวน  1/1      คร้ัง 
     -    คณะกรรมการบริษทั    จ านวน   5/5 คร้ัง 
     -    คณะกรรมการองคก์รเพื่อสังคม  จ านวน  4/4 คร้ัง 
 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง   -     กรรมการอิสระ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ       -      3  ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม                         -      ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 

 
 



 

หนา้ 28 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

 
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีเสนอเพิ่ม 1 ต าแหน่ง (วาระ 5.2) 
1. ช่ือ-นามสกลุ -     พลต ารวจเอก สมชาย  ประภสัภกัดี 
 อาย ุ -     72  ปี       
 สัญชาติ        -    ไทย 
 การศึกษา - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต (รป.ม.)  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาตร์ 
  - หลกัสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรประจ าชุดท่ี 53 
  - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 6 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2004 
- Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 12/2005 

                                                จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ต าแหน่งในบริษทั   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั -     -  ปี 
 ประสบการณ์การท างาน   

 บริษทัจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขนั 
/ 

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

2 2547 – ปัจจุบนั 
 

2545 – ปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) 

- - - 

  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-      การถือหุน้ในบริษทั 
- จ านวนหุน้ 
- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

-      เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ี  
       ปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

-     เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-     มี/ไม่มี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขาย วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ   
      การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี 

  

 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมการอิสระ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกแลว้ 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ -     3  ปี 
 คุณสมบติัตอ้งหา้ม        -     ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

นิยาม “ กรรมการอิสระ”  ของบริษัทฯ    
 หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้น และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คือ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่    บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ   ทั้งน้ี   ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็น  หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต     หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส   พี่นอ้ง   และบุตร    รวมทั้งคู่สมรสของบุตร   ของผูบ้ริหาร   ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้ง ไม่เป็น  หรือเคยเป็น
ผูถ้ือหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
        ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง        รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์  รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ   หรือการให ้   หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน   ดว้ยการรับ หรือใหกู้ย้มื  ค  ้าประกนั  การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั  ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง     ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ   และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี   ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน     
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ    บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย    บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ   ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   หรือผูถ้ือหุน้    ซ่ึง
เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่     
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 

 
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
  
 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดมี้ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมี
คุณสมบติัตามที่ไดมี้ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 8 แลว้  กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
 

1.  ช่ือ-นามสกลุ -     นายขจรศกัดิ์    วนัรัตน์เศรษฐ 
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ - 67  ปี 
สัญชาติ - ไทย 
ที่อยู่ -   18  ซอยปุณณวิถี 30 ถนนสุขมุวิท 101  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง   
  กรุงเทพฯ  10110 
การถือหุ้นในบริษัท - 0.10%   
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ    -    มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ   

 เน่ืองจากเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ
เลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

 
 

 
2.  ช่ือ-นามสกลุ -     นางประดิษฐา  จงวฒันา  
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ     - 65  ปี 
สัญชาติ - ไทย 
ที่อยู่ -   466/84  อาคารชุดริเวอร์ไซดท์าวเวอร์ 2  ถนนพระราม 3  
  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 
การถือหุ้นในบริษัท - 0.11% 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ    -    ไม่มี 
 
 

 
3.  ช่ือ-นามสกลุ -     นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต 
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
อาย ุ     - 63  ปี 
สัญชาติ - ไทย 
ที่อยู่ -   119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขมุวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา  
  กรุงเทพฯ 10260 
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ    -    ไม่มี 
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้  สุดแต่จะเห็นสมควร  
ผูถ้ือหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า

ยีสิ่บหา้ (25) คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือ
หุน้ 

 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที่  วนั   เวลา    ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม        พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ     
เพื่ออนุมติั   หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียน
ทราบ        ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม     ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและ
ไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

สถานที่ท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง    ใหอ้ยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือส านกังานสาขา หรือ
สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

 

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2)  ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด        และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม     เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

 

ข้อ 37. การประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 37       หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป   ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ      กใ็หน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 33 ของจ านวนหนา้ 47 หนา้ 
 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ือหุน้      ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม  หรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ใหผู้ถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้         มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม     เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม  (1/3)   ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด     จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากท่ีก  าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้

ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง     หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี          และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณาใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั  และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และ
ใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั   และไม่นอ้ยกว่าสาม (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 

ข้อ 40. ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ือหุน้     ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ชนิดใดคราวใด  
 

ข้อ 44. การประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ   
(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้แทนตนกไ็ด ้ และ

ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉันทะตอ้งท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก  าหนด 

 

ข้อ 42. ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ   ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี    ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้  ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั     บุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพิ่มทุน  หรือ  ลดทุนของบริษทั   หรือ  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
ฉ. การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 

        
การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้
แบ่งเงินปันผล 

 
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผล  ใหก้ระท าภายในหน่ึง  (1)   เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 
 
ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้    ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปี

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย  และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่า

หุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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คุณสมบัติของกรรมการ  วิธีการเลือกต้ังกรรมการ  และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2)  ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหน่ึง        หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้   รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพนับริษทั        ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั   พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย     คนไร้ความสามารถ     หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยท์ี่ไดก้ระท า  โดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ     หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 

 
ข้อ 20. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  เป็นอตัรา    

ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3)  ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม   (1/3)  
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก     

ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 
ข้อ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั       หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั   หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั    หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน   หรือบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใด ใหแ้ก่กรรมการ   เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ        และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษทั เช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง เบ้ียประกนั 
บ าเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั  ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
            

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี 
ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษทั  
 
ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง

อีกกไ็ด ้
 
ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด   ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ก  าหนด 
 
ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  และบญัชี

ก  าไรขาดทุน  และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษทั  เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุน้  ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ
บริษทัท่ีผูถ้ือหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
………………………………….. 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
             การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 36 ของบริษทั  เอส แอนด ์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์  จ  ากดั 
(มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  ดังน้ันเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไป
ประชุมโปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี  Barcode  ไปในวันประชุมด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ

หนงัสือเดินทางต่อเจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
(2) กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  
 ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบพิมพท์ี่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือ ตามแบบพิมพท์ี่กระทรวงพาณิชย์

ก  าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น  ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.snjinter.com) 
พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง   ของผูรั้บมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที่   เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

กรณีนิติบุคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
(1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบพิมพท์ี่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพท์ี่กระทรวงพาณิชย์

ก  าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น    ซ่ึงสามารถ  Download    ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
(www.snjinter.com)    พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ      ผูม้อบฉันทะตอ้ง
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และประทบัตราบริษทั  (ถา้มี) 

(2) ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะ
ต่อเจา้หนา้ที่  เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
(1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบพิมพท์ี่แนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  หรือ ตามแบบพิมพท์ี่กระทรวงพาณิชย์

ก  าหนดทั้ง  แบบ  ก.  หรือ  แบบ ข. หรือ  แบบ  ค.  แบบหน่ึงแบบใดกไ็ด ้    ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
(www.snjinter.com)      พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ       ผูม้อบฉันทะ
ตอ้งลงนามโดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน  (Custodian)    และหลกัฐานที่ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

ก.  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)   เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
ข. หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         

(2)  ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ   หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

2.1 การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
2.3 การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสียง 

http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 36 

บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่  28  เมษายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนและบตัรประจ าตวั  แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีน, หนงัสอืมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัป้ายคะแนน (ซึง่ระบชุือ่พรอ้มเลขทีล่งทะเบยีน) บตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลำ  13.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

 
วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อื
หุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง ใหย้กป้ายคะแนน
เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนน  โปรดระบุความเหน็พรอ้มทัง้
ลงนามในบตัรลงคะแนน  และส่งคนืเจา้หน้าทีท่นัท ี  
 

สรปุผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  โปรดระบุ
ความเหน็เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคลพรอ้มทัง้ลงนาม
ในบตัรลงคะแนน กรณีผูถ้อืทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใน
การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หน้าที่
จะนับคะแนน  เมือ่เสรจ็สิน้การลงมตใินวาระนี้  เจา้หน้าทีจ่ะเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 11 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
                                เขียนท่ี       
 

                               วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.             
                                                  

 
(1) ขา้พเจา้                
                                                                                                                              
          อยู่บา้นเลขท่ี           สัญชาติ    
                            
            
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) 

   
            โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม      หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียงดงัน้ี                       

□ หุน้สามญั         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  
         
□ หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
    

    
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

  (1)     อาย ุ                       ปี   อยู่บา้นเลขท่ี   
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรือ 

(2)     อาย ุ                       ปี   อยู่บา้นเลขท่ี    
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรือ 

(3)     อายุ                         ปี  อยู่บา้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต     
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                      
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุม ผูจ้องหุน้ / การประชุมผูถื้อหุ้น
สามญั/ วิสามญั    คร้ังท่ี   36   ในวนัท่ี   28  เมษายน  2558   เวลา  13.00    น.    ณ หอ้งเจา้พระยา 2    โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์   เลขท่ี  372   ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

    

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

     วาระที ่1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่35  เม่ือวันองัคารที ่ 22  เมษายน  2557 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    

  วาระที ่2  เร่ือง  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 
    

 วาระที ่3  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที ่ 31  ธันวาคม 2557 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่4 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 วาระที ่4.1  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมาย 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่4.2  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจ าปี 2557  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

         วาระที ่5  เร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อกี 1 ต าแหน่ง 

 วาระที ่5.1  เร่ือง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ        นายอตัถกร กลัน่ความดี                                                                  
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        นางแกว้ตา องคส์รณะคม                                               
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเ์ศรษฐ                                                
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        พล.ร.อ.อภิชาติ เพง็ศรีทอง                                                                  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ        นางพิศมยั จนัทรุเบกษา                                                                  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ                                                          
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่5.2  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่6  เร่ือง  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่7  เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่8  เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์         จ  ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/ วิสามญั คร้ังท่ี  36   ในวนัท่ี   28  เมษายน  2558   เวลา  13.00   น.  ณ หอ้งเจา้พระยา  2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ 
เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

--------------------------------------- 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  วาระท่ี             เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง                                                   
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง                                   

   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ    
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 

 

  บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)   ขอเรียนใหท่้านทราบว่า   หากท่านผูถ้ือหุน้มี
ความประสงคท์ี่จะขอรับรายงานประจ าปี  2557  แบบรูปเล่ม     กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง    และส่งกลบัไปยงับริษทัท่ี    นางสุ
กญัญา  กีรติประเสริฐ  (เลขานุการบริษทั)  เลขที่ 115  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10)  แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  
10120  โทรศพัท.์ 02-676-2727 ต่อ 2510 หรือส่ง Fax. ที่หมายเลขโทรสาร. 02-676-2747  เพื่อที่บริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปีให้
ท่านต่อไป 

   

  ขา้พเจา้  : ………………………………………………………………………………..……  (ตวับรรจง) 

  ที่อยู ่  : ……………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………. 

  ช่ือผูท้ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก  : ……………………………………………………………………………………. 

  โทรศพัท ์ : …………………………………………………………………………………………………….. 

  โทรสาร : …………………………………………………………………………………………………….. 

  E-Mail  : …………………………………………………………………………………………………….. 
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.                 
 
         เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          
         Shareholder’s Registration No.  
 

                                 

            ข้าพเจ้า  
         I/We                                                                                                                                                  สญัชาติ  
         อยู่บ้านเลขท่ี          Nationality  
         Address                       

                

 
 

         เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน)  
          being a shareholder of S & J international Enterprises  Public Company Limited    

         โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                   หุ้น                                                                                                                                                      
           holding the total amount of                       shares  

         หุ้นสามญั                     หุ้น   
           ordinary share                         shares   
         หุ้นบริุมสทิธิ                    หุ้น   
            preferential share                       shares        

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 36 ของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
The General Meeting of Shareholders No. 36 of S & J International Enterprises Public Company Limited 

ในวนัองัคารท่ี  28 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. 
Tuesday, 28 April 20154 at 1.00 p.m. 

ณ  ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
At Chaophaya Room 2, The Montien Riverside Hotel  

เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
Situated at no. 372, Rama 3 Road, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120, Thailand 

ข้าพเจ้า                                                                                                                        เป็น  ผู้ถือหุ้น หรือ  ผู้รับมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 
I/We                                                                                                                                            shareholder  or  proxy holder of 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี      ได้มาเข้าร่วมการประชุมดงักลา่วข้างต้น 
S & J International Enterprises Public Company Limited of which the identification number 

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดงักลา่วข้างต้น 
Attend the above mentioned meeting 

                                                                                                    ลงช่ือ                                                                  ผู้เข้าประชุม 
                                                                                  Sign                                                       Meeting Attendant 

                                                                 (                                                                 )                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                  

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่ีจะมาประชุม โปรดน าเอกสารชุดนีม้าด้วย 
For your convenience, shareholders or holders wishing to attend the meeting, kindly present this 
document to our staff at the meeting for registration. 
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Enclosure No.13 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน  บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)   

Registration Form of S & J International Enterprises Public Company Limited 
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