
 

หนา้ 1 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสอืบอกกล่ำวนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
คร ัง้ที ่ 38 

วนัจนัทรท์ี ่  24  เมษำยน  2560   เวลำ  11.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หอ้งเจำ้พระยำ 1   โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์
เลขที ่372  ถนนพระรำม 3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม กทม. 10120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลำ  09.00 น. 
โปรดน ำแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่ ี BARCODE มำในวนัประชมุ  

เพือ่สทิธใินกำรเขำ้รว่มประชมุ 



 

หนา้ 2 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

ที ่ S&J 06/2560 
 
                        วนัที ่ 31  มนีาคม  2560  
 

หนงัสอืบอกกล่ำวนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 38 
 
เร ือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่38  
เรยีน    ท่านผูถ้อืหุน้ - บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่37 เมือ่วนัองัคารที ่26 เมษายน 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 ในรปู  CD-ROM ซึง่ประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัและ     
งบการเงนิ สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  ประจ าปี 2559 

3. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตาม
วาระ 

4. นิยาม “กรรมการอสิระ” 
5. ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการอสิระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่รษิทั เสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้   
7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 
8. ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหนา้เกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
10. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรปูเล่ม 
13. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (ตอ้งน ามาในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้) 
 

             ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 38  ในวนัจนัทรท์ี ่24  เมษายน 2560  เวลา  
11.00 น.  ณ หอ้งเจา้พระยา 1 โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพฯ 10120  ซึง่ในการประชมุคร ัง้นี ้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอ
ชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่า
ไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  
ดงัน้ัน บรษิทัจงึไดก้ าหนดระเบยีบวาระการประชมุเพือ่พจิารณาดงัต่อไปนี ้
 
วำระที ่ 1     พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่37  เมือ่วนัองัคำรที ่26  เมษำยน 2559 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล : บรษิัทฯไดม้ีการจดัท ารายงานการประชมุดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบรษิัท www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ และส่งใหก้รมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด  ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที ่1 
 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถูกตอ้ง สมควรเสนอต่อ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระที ่  2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2559 
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : รายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2559  ได ้

ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ทีไ่ดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้น้ัน ได ้
จดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 

 
  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร    :   เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบ 
 
  กำรลงมต ิ  :  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ 
 
 
 

http://www.snjinter.com/
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วำระที ่  3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2559 
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : งบการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผ่่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี ้

                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สนิทรพัยร์วม  5,428.80 4,530.69 
หนีส้นิรวม  1,736.44 1,570.12 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,692.36 2,960.57 
รายไดจ้ากการขาย  5,252.77 4,507.58 
ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 305.22 315.84 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.04 2.11 

 
  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี  2559 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 
  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

ดงักล่าว 
 
  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระที ่  4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและอนุมตักิำรจำ่ยเงินปันผล 
  
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    บรษิทัฯ  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของก าไรสุทธจิาก       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่ในปี 2559 บรษิทัฯ 
มีก าไรสุทธติามงบการเงินเฉพาะกจิการ  315.84  ลา้นบาท  รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผล
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้   

 
  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :    เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร

ก าไร  ดงันี ้
1.  ส ารองตามกฎหมาย    บรษิทัฯ  เสนอไม่ขอจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  เน่ืองจาก

บรษิทัฯ  ไดจ้ดัสรรเงนิก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองครบรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ฎหมายก าหนด
แลว้ 

2. เงนิปันผล บรษิทัฯ  เสนอจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 1.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 179,916,993.60 บาท โดย
จ่ายจากก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ส่วนทีเ่สียภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิหา้ส่วนเจ็ดสบิหา้ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47ทว ิ

 
  ทัง้นี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ใหจ้่ายแก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนั
ก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที ่8  พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวม
รายชือ่ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2560   และก าหนด
จา่ยเงนิปันผลในวนัที ่ 23 พฤษภาคม  2560  ซึง่ขอ้มูลการจา่ยเงนิปันผลมดีงันี ้

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงินปันผล 
ปี  2559 

 (เสนอจำ่ย 23 พ.ค. 2560) 

ปี  2558 

 (เสนอจำ่ย 25 พ.ค. 2559) 

1.  ก าไรส าหรบัปี 315,843,869.69 บาท 237,463,114.82 บาท 

2.  จ านวนหุน้ 149,930,828  หุน้ 149,930,828  หุน้ 

3.  เงนิปันผลจา่ยอตัราหุน้ละ 1.20 บาท 1.00 บาท 

4.  รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 179,916,993.60 บาท   149,930,828.00 บาท 

5.  อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่ก าไรสุทธ ิ 56.96    % 63.14    % 
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วำระที ่ 5  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ  
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ กรรมการบรษิทั

ตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการ
เลอืกตัง้ใหม่ได ้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คอื  

 
1. นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการผูจ้ดัการ  ประธานกรรมการบรหิาร  

กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางธรีดา  อ าพนัวงษ ์  กรรมการบรษิทั 
3. นายสุเทพ  ด่านศริวิโิรจน ์ กรรมการบรษิทั 
4. นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นางประดษิฐา  จงวฒันา  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
ทัง้นี ้ นายขจรศกัดิ ์วนัรตันเ์ศรษฐ ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที ่1-31  ธนัวาคม  2559  น้ัน  ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อื
หุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  ดงัน้ันคณะกรรมการสรรหาจงึไดด้ าเนินการ
พจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล  โดยกรรมการสรรหาทีม่สี่วนไดเ้สยีไม่ไดอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ตนเอง  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  โดยไดพ้จิารณาถงึความ
เหมาะสมที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ประกอบกบัคุณสมบตัิ  ความรู ้ ความสามารถ  
ประสบการณข์องกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหม้คีวามหลากหลาย  และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ โดยใชก้ารวเิคราะหท์กัษะ  ประสบการณ ์ ความรู ้ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ
แลว้  จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบรษิัทซึง่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากนั
อย่างกวา้งขวาง  โดยไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็น
รายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ  ทัง้ทางดา้นทกัษะวชิาชพี  ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชนต์่อธรุกจิ
ของบรษิัทฯ  ไดใ้ชป้ระสบการณข์องท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บรษิัท ท าใหง้านของบรษิัทฯ ประสบ
ความส าเรจ็ดว้ยดตีลอดมา รวมทัง้มภีาวะผูน้ า  มวีสิยัทศัน ์ มคีุณธรรมและจรยิธรรม  รวมถงึผลการปฏบิตังิานใน
ฐานะกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยในชว่งที่ผ่านมา รวมทัง้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั  จงึมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในคราวประชมุนี้
จ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง  คอื 
 

1. นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์
2. นางธรีดา  อ าพนัวงษ ์
3. นายสุเทพ ด่านศริวิโิรจน ์
4. นางประดษิฐา จงวฒันา 

 
และพจิารณาเลอืกตัง้นายอมร  อศัวานันท ์ แทน  นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ  กรรมการทีค่รบก าหนด

ออกตามวาระแต่ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

โดยนางประดษิฐา  จงวฒันา  เป็นผูม้ีความรูด้า้นกฎหมาย เป็นกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งนานกว่า  
9  ปี ซึง่ท่านสามารถใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชนต์่อบรษิทัฯ อกีทัง้คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบตัิ
กรรมการอสิระของบรษิทั  เป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถและประสบการณใ์นดา้นทีบ่รษิทัตอ้งการ  และยงัสามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ี

 
ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัใหเ้สนอชือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  และนิยามกรรมการ

อสิระของบรษิทัฯ  ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ยล าดบัที ่3  และล าดบัที ่4 

 
  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 



 

หนา้ 5 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

วำระที ่6   พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32  หา้มมิใหบ้รษิทั จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั  เวน้แต่จะจา่ยเป็นค่าตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัใน
ฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั  ทัง้นีไ้ม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงาน
หรอืลูกจา้งของบรษิทั   ส าหรบัปี 2559 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการไวไ้ม่เกนิปีละ 
15 ลา้นบาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้
อนุมัติ  บรษิัทฯไดจ้ดัสรรวงเงินดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ  เป็นจ านวนเงิน 10,227,000  บาท  โดยจ่ายให ้
คณะกรรมการบรษิทั  เป็นค่าตอบแทนประจ าปี 9,000,000 บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั  654,000  
บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  147,000  บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา  76,000  
บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  68,000  บาท  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  58,000  
บาท  คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  72,000  บาท  และค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
152,000  บาท 
 

  โดยหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบรษิทั  อ านาจ  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบ  การเตบิโตและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  สภาพ
คล่องทางธุรกจิ  ปัจจยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อบรษิทัฯ  หรอืภาวะเศรษฐกจิโดยรวม  และผลการปฏบิตัิหนา้ทีข่อง
กรรมการแต่ละคน  รวมถงึวงเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่
จา่ยในปีทีผ่่านมาและเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 
 
  ส าหรบัปี  2560  คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาและเสนอใหก้ าหนดวงเงนิคา่ตอบแทน
กรรมการไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  โดยมรีายละเอยีดองคป์ระกอบคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนประจ าปี : จา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าไป
พจิารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

 
2. ค่าเบีย้ประชมุ       :  ค่าเบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแต่ละ

เดอืนมากกว่า 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้  รายละเอยีดดงันี ้
 

 ต ำแหน่ง ปี 2560 
(บำท/คร ัง้) 

ปี 2559 
(บำท/คร ัง้) 

คณะกรรมกำรบรษิทั    
คณะกรรมกำรตรวจสอบ    

 • ประธำน 12,000      12,000      
 • กรรมกำร   9,000        9,000      

 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
   

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน    
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง    
คณะกรรมกำรกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม    
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร • ประธำน 10,000      10,000      
 • กรรมกำร   8,000        8,000 

 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ :  -ไม่ม-ี 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  ในวงเงนิไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ
เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักลา่วมคีวามเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัอ านาจ  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบ  การเตบิโตและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  และมหีลกัเกณฑเ์ทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอืน่ทีอ่ยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 

 

  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 



 

หนา้ 6 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
วำระที ่  7 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัช ี
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :         ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทัผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี  
ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้  ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  ในปี  2559  คอื นาย
ชยักรณ ์ อุ่นปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรอื    นายอภริกัษ ์ อติอนุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน  5202 
และ/หรอื ดร.ปรชีา  สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   เลขทะเบยีน 6718  แห่ง  บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอส
โซซเิอทส ์ จ ากดั    
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกและเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายชยักรณ ์ อุ่นปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต    เลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื 
นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  5202  และ/หรอื ดร.ปรชีา  สวน ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขทะเบียน 6718 แห่งบรษิทั ส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 
2560 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี ดงันี ้

 

1. นายชยักรณ ์  อุ่นปิตพิงษา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ปี 2557 

2. ดร.วริชั    อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ปี  2554 - 2556 

3. นายอภริกัษ ์  อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 

4. ดร.ปรชีา   สวน    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ตัง้แต่ปี 2558 - ปัจจบุนั 

 

และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีดงันี ้ 

 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2560 จ านวน 
1,375,000.00  บาท  และรบัทราบจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรบัปี  2560 ของบร ิษัทย่อยจ านวน 
1,010,000.00 บาท (ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย ในปี 2560  อาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อย และ/หรอื
ปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี) 

 
ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้

 

รำยละเอยีด ปี 2560 (บำท) ปี 2559 (บำท) 

1.  ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 85,000.00 

2  ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000.00 90,000.00 

 
 
 

รำยละเอยีด ปี 2560 (บำท) ปี 2559 (บำท) 

1.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 1 225,000.00 210,000.00 

2.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 2 225,000.00 210,000.00 
3.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 3 225,000.00 210,000.00 
4.  ค่าตรวจสอบบญัชปีระจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 700,000.00 620,000.00 

รวม 1,375,000.00 1,250,000.00 



 

หนา้ 7 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้   นายชยักรณ ์  อุ่นปิตพิงษา   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3196   และ/หรอื   ดร.วริชั  
อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรอื นายอภริกัษ ์ อติอนุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่ 5202  และ/หรอื   ดร.ปรชีา   สวน   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 6718  แห่ง   บรษิทั ส านักงาน 
ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2560 ของบรษิทั โดยพจิารณาผลการ
ปฏบิตัิงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีและคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเมื่อพิจารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงานและอตัราค่า
สอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแลว้ มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีน
ใดคนหน่ึงดงักล่าวเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทั 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมาน้ัน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สียกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทัง้ 6 
แห่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท ส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  ซึง่เป็นส านักงานสอบบญัชี
เดยีวกนักบับรษิทั  โดยบรษิทัฯ เห็นว่าผูส้อบบญัชแีละทมีงานของบรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
จ ากดั มีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณใ์นธรุกจิเป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัใหเ้วลาและความส าคญักบักระบวนการ
ส่งมอบงาน มีการวางแผนการท างานรว่มกนั เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นไดว้่าสามารถจดัท างบการเงนิทีผ่่านการ
ตรวจสอบแลว้ไดท้นัตามก าหนดเวลา 

 
  กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วำระที ่  8 พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 
 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดย
ท่านผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ล่วงหนา้ 2 ช ัว่โมง ก่อนการประชมุ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์
ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้รษิัท ช ีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอคร ัง้นี้  
สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหนา้  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่8 

 
อน่ึง เพือ่ความสะดวก หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถไปประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืน่

เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุคร ัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี ้หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์
www.snjinter.com   ซึง่มีใหเ้ลือก 3 แบบ  ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นังสือมอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้นอกจากน้ันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก.  หรอื  แบบ ข.  
แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่ากรรมการ
ตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉันทะจากท่านไดม้รีายนามและประวตัโิดยสงัเขป  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

 
บรษิทัฯ ขอความรว่มมือโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการก่อนวนั

ประชมุ    เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้   โดยจา่หนา้ซองถงึ  
 

นายสมุติร  ขอไพบูลย ์ (เลขานุการบรษิทั)  
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)   
2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร  กรงุเทพฯ  10120 

 
อน่ึง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ และ/

หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน ำหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพร์หสับำรโ์คด  
ไวแ้ลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่13  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี ้ พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่
ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่7 มาแสดงต่อเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุ 

 
         โดยค าสัง่คณะกรรมการบรษิทั 
 
                
                                                                                         
 

  (นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ)์ 
                         กรรมการผูจ้ดัการ  
 



 

หนา้ 8 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 37 
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์ เลขที่  372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่ 26  เมษายน  2559 เวลา 13.00 น.  มีผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง  จ านวน  42  ราย  จ านวน 
23,497,522 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 15.67 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้
ประชมุแทน จ านวน  54 ราย  จ านวน  101,956,512  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 68  ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของ
บรษิัทฯ  รวมผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบทั้งสิน้ที่เขา้ร่วมประชุม  จ านวน  72  คน เป็นจ านวนผูถ้ือหุน้  96  ราย  จ านวนหุน้ 
125,454,034  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 83.67 ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิัทฯ  ครบเป็นองคป์ระชมุตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ย
กว่ากึง่หน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด  และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่37 (Record date) ในวนัที ่17 มีนาคม 
2559   และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่18 มนีาคม 2559 มผีูถ้อืหุน้
ทัง้สิน้ 853 ราย รวมจ านวนหุน้ 149,930,828 หุน้ 

นายบุญเกยีรติ  โชควฒันา  ประธานทีป่ระชมุ กล่าวเปิดประชมุสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้ที ่37 ในนามของคณะกรรมการ  
ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนันี ้  และขอตอ้นรบัทุกท่านเขา้สู่การประชมุ  รวมถงึ
ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ซ ึง่ประกอบดว้ย 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
  1.  นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา   ประธานกรรมการบรษิทั  
          ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
          ประธานกรรมการสรรหา 

2.  นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา   รองประธานกรรมการบรษิทั และ 
กรรมการสรรหา 

  3.  นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์   กรรมการผูจ้ดัการ  
          ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหา และ 

          กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
4.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี   กรรมการรองผูจ้ดัการ 

         กรรมการบรหิาร  
         กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  5. พล.ร.อ. อภชิาต ิ  เพ็งศรทีอง   กรรมการอสิระ และ 
          กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

6. นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ   กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นางประดษิฐา  จงวฒันา   กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  
  8.  นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา   กรรมการอสิระ และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  9.  นางแกว้ตา  องคส์รณะคม   กรรมการบรษิทั 
          กรรมการบรหิาร  
          กรรมการสรรหา  
          กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ 
          กรรมการกบัดูแลกจิการ 

10  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  องัสุรงัษี   กรรมการบรษิทั  
ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  
และกรรมการบรหิาร  

11.  นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์   กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
12.  นางธรีดา  อ าพนัวงษ ์   กรรมการบรษิทั  
13.  นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต   กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
14.  นายสุเทพ  ด่านศริวิโิรจน ์  กรรมการบรษิทั 

 
โดยกรรมการบรษิทัทีม่ารว่มประชมุ  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่ 37  จ านวน  14  ท่าน  คดิเป็นรอ้ยละ  93.33  

ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด 



 

หนา้ 9 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
กรรมการบรษิทัทีล่าการรว่มประชมุ เน่ืองจากตดิภารกจิทีต่่างประเทศ 
 

1.  พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัด ี   กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
 

ผูบ้รหิาร 
 

1.  นายวาฤทธิ ์  ตรตีราพนัธ ์   ผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 
          และ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ  
  2.  นางสาวสุเมธ   สุรชาตชิยัฤทธิ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

กรรมการบรหิาร และ  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  3.  Mr.Simon Rhoderick Knight   ผูจ้ดัการฝ่ายธรุกจิต่างประเทศ และ  
กรรมการบรหิาร 

  4.  นางทองสุข  อุปถมัภากลุ   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายธรุกจิในประเทศ 
          กรรมการบรหิาร และ  

กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
5.  นางพชัรา   พงษว์จิารณ ์   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
และกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

 
กรรมการชดุย่อย 

  1.  นางสธุญัญา  สุมะนา    กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

2.  นางดารณี   อรรจนียกลุ   กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  3. นางธญันันท ์  ตนัตโิกวทิ   กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

  4.  นางรจุาภา  ศรสีุรางค ์   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

  5.  นายภทัร   วกิติเศรษฐ ์   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  6.  นางทดัทรวง  แสงวเิชยีร   กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 

เลขานุการบรษิทั 
 

  นายสมุติร   ขอไพบูลย ์   กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
          และผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงนิ 

 
ผูส้อบบญัช ี จาก บรษิทั  ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  
 

1. นายชยักรณ ์   อุ่นปิตพิงษา 
2. ดร.ปรชีา  สวน  

 
ดงัน้ัน  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึผูบ้รหิาร

สูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 
 
นอกจากนี ้เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส  คุณพชัรนิทร ์คชพลาย ผูแ้ทนจาก ส านักงานสอบบญัช ี

บรษิทัส านักงาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  คุณกอบสุข  แสงสวสัดิ ์   และ คุณสุพรรณี เหลืองสถิตย ์ผูแ้ทนจาก 
บรษิทั วรีะ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

 
นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

ของบรษิทัฯ  เกีย่วกบัการดูแลสิทธขิองผูถ้ือหุน้  อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัน้ัน  ในการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้นี ้ 
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงันี ้



 

หนา้ 10 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซด ์
ของบรษิทัฯ  ตัง้แต่วนัที ่13  พฤศจกิายน  2558 – 31  ธนัวาคม  2558 น้ัน  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
เสนอเร ือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทั  
 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้จดัส่งค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านทาง E-mail address : 
sumit_k@snjinter.com หรอืทางไปรษณียล์งทะเบยีนมายงับรษิทั ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัด
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่8  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามทีล่่วงหนา้กอ่น
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 
 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถ้อืหุน้ได ้ ซึง่มขีอ้มูลโดยสงัเขปตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

 
นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารลงมตติ่าง ๆ ในการประชมุคร ัง้นีใ้หถ้อืตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้  43  คือ  ใหนั้บ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย      ซึง่ผูถ้ือหุน้
สามารถออกเสยีงลงคะแนนเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อก
เสยีงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่าน้ัน   จากน้ันจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่
เขา้รว่มประชมุ  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในวาระน้ันๆ  ทัง้นี ้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท าหนังสอืมอบฉันทะให ้
ผูอ้ืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะใหบ้รษิทัล่วงหนา้  
บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ในกรณีทีม่ีผูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากการประชมุไดเ้ร ิม่แลว้  ผูถ้อืหุน้มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ไดต้ามวาระทีย่งัไม่ไดเ้ร ิม่พจิารณา และบรษิทัจะนับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเป็นองค ์
ประชมุ ตัง้แต่วาระทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุต่อไป  โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในกรณีทีม่ีผู ้
ถอืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เท่าน้ัน 

 
เพือ่ใหก้ารนับคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและโปรง่ใส บรษิทัจะนับคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  ซึง่ผูถ้อืหุน้จะ

เห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพรอ้มกนั ผูถ้ือหุน้ทุกท่านไดร้บัป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แต่
ลงทะเบยีนรว่มประชมุ  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนเสยีงไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะนับคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขทีล่งทะเบยีน ระบุความเห็น
พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนน  และโปรดส่งคนืเจา้หนา้ทีท่นัท ี

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  โปรดระบุความเห็นเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มลง
นามในบตัรลงคะแนน  กรณีมีท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนนผูไ้ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงในการเลอืกตัง้
กรรมการบรษิัทท่านใด กรุณายกป้ายคะแนน เจา้หน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิน้การลงมติในวาระนี้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

 
กรรมการบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ขอใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณีผู ้

ถือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้ือหุน้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชมุ หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้
ซกัถาม ขอใหย้กมอื และซกัถามในวาระน้ันๆ 

 
 ต่อจากน้ัน ประธานทีป่ระชมุมอบหมายให ้นายธรีะศกัดิ ์   วกิติเศรษฐ ์  กรรมการผูจ้ดัการ   และนายสุมิตร  ขอไพบูลย ์ 
เลขานุการบรษิทั  เป็นผูด้ าเนินการประชมุต่อไป 
 กรรมการผูจ้ดัการ น าทีป่ระชมุเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่1 ไม่มมีผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
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วำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 36 เมือ่วนัองัคำรที ่28 เมษำยน 2558 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่36 บรษิทัฯ ไดม้ีการจดัท า
รายงานการประชมุดงักล่าวภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  ซึง่ไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านทางเว็บไซดข์องบรษิทั (www.snjinter.com) และ
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่36 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัองัคารที ่28 เมษายน 2558 ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  คณะกรรมการมคีวามเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

 
ไม่มผูีถ้อืหุน้แสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  

 มตทิีป่ระชุม   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสยีงทีเ่ป็นเอกฉันทข์อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้
     เห็นดว้ย   96 ราย 125,454,034   หุน้ คดิเป็น   100.00  % 
     ไม่เห็นดว้ย     0  ราย                  0      หุน้ คดิเป็น             0  % 
     งดออกเสยีง     0  ราย          0      หุน้ คดิเป็น                0  % 
  
วำระที ่2  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2558 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ ีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 ทีผ่่านมา
น้ัน คณะกรรมการไดจ้ดัพิมพร์ายละเอยีดลงในรายงานประจ าปี 2558 ทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในรูป CD-ROM เป็นการ
ล่วงหนา้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรปุไดด้งันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

การเปลีย่นแปลง 
% 

การเปลีย่นแปลง ปี 2558 ปี 2557 
สนิทรพัยร์วม 5,310 5,683 (373) (6.56) 
หนีส้นิรวม 1,828 2,203 (375) (17.02) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,481 3,480 1 0.03 
รายไดร้วม 5,292 5,604 (312) (5.57) 
ค่าใชจ้า่ยรวม 5,043 5,379 (336) (6.25) 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 253 217 36 16.59 
ก าไรตอ่หุน้(บาท) 1.69 1.45 0.24 16.55 

 
จากภาวะเศรษฐกจิไทยในปีทีผ่่านมา ท าใหบ้รษิทัเผชญิกบัความทา้ทายหลากหลายดา้นในการด าเนินธรุกจิ แต่บรษิทั

ยงัรกัษาศกัยภาพควบคู่ไปกบัการรกัษาผลการด าเนินงานใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยมฐีานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 

สนิทรพัยร์วม  ในปี 2558   มีจ านวน 5,310 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 373   ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.56 โดยมี
สาระส าคญั จาก 
   1.  ลูกหนีก้ารคา้ ลดลง 151 ลา้นบาท จากรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง  

2.  เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย ลดลง 140 ลา้นบาท จากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมทีล่ดลงของเงนิลงทุน 
 

หนี้สนิรวม  ในปี 2558 มีจ านวน 1,828  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 375 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.02  โดยมี
สาระส าคญัจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง  274 ลา้นบาท จากการมสีภาพคล่องดขีึน้  
 

ส่วนของผูถ้ือหุน้  ในปี 2558 มีจ านวน 3,481  ลา้นบาท  เพิ่มขึน้  1 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 0.03 โดยมี
สาระส าคญัจาก 

1.  ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิม่ขึน้ 126 ลา้นบาท    เป็นก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 253 ลา้นบาท และมี
การจา่ยเงนิปันผล 127 ลา้นบาท 

2.  องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง 116 ลา้นบาท เกิดจากผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 120 ลา้นบาท  
 

รำยไดร้วม  ในปี 2558 มจี านวน 5,292 ลา้นบาท ลดลง 312 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.57 ส่วนใหญ่เกดิจากรายได ้
จากการขายในประเทศที่ลดลง  400     ลา้นบาท เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตวั จึงส่งผลใหก้ าลงัซือ้อ่อนตวัลง 
ประกอบกบัความระมดัระวงัในการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค  ในขณะทีย่อดขายต่างประเทศเพิม่ขึน้   73  ลา้นบาท จากการพฒันา
สนิคา้รว่มกบัลูกคา้ และน าเสนอนวตักรรมสนิคา้ทีห่ลากหลาย รวมถงึขยายฐานสู่ลูกคา้รายใหม่ เพือ่เพิม่รายไดแ้ละก าไร 

 
 

http://www.snjinter.com/
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คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  ในปี 2558 มจี านวน 5,043 ลา้นบาท ลดลง 336 ลา้นบาท      คดิเป็นรอ้ยละ 6.25ส่วนใหญเ่กดิจาก 
ตน้ทุนขายลดลง 329 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการผลติ รวมถงึ มีการจดัหาวตัถุดบิ บรรจุภณัฑจ์าก
แหล่งทีม่คีุณภาพและราคาทีเ่หมาะสม และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิคา้คงคลงั  
 

ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่    ในปี 2558 มีจ านวน  253 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น    
รอ้ยละ16.59  เป็นผลจากการปรบักลยุทธก์ารท างาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเพือ่ควบคุมตน้ทุน ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
รวมทัง้ควบคุมค่าใชจ้า่ยในการบรหิารและการขาย และตน้ทุนการเงนิไดด้ขีึน้ 
  
รายละเอยีดอืน่ ๆ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558  หวัขอ้  MD&A  ในหนา้ที ่100-106 
 
นอกจากนี ้ กรรมการผูจ้ดัการขอเรยีนแจง้ความคืบหนา้ การเป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  
ดงันี ้
 

1.  คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตันิโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 
2. จดัอบรมใหค้วามรูเ้พือ่ท าความเขา้ใจแก ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงาน รวมถงึมกีารปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพือ่
ชว่ยกนัขบัเคลือ่นตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

3. จดัตัง้คณะท างานชดุย่อยรว่มท างานกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ทบทวน แกไ้ข เพิม่เตมิแนวปฏบิตัติ่างๆ 
พรอ้มจดัท ามาตรการตอ่ตา้นการคอรปัช ัน่ในส่วนทีย่งัมไีม่ครบถว้น เพือ่ใหค้รอบคลมุทุกส่วน 

4. คณะกรรมการบรษิทั ไดอ้นุมตัขิอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ เมือ่วนัที ่ 22 มนีาคม 2559 เพือ่เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน 

 
ทัง้นี ้ บรษิทัคาดวา่จะด าเนินการยืน่ขอรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ

ทุจรติ ภายในปี  2559 
 

 กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ดงันี ้ผูถ้อืหุน้รายย่อย  นายอนุ  ว่องสารกจิ  มขีอ้ซกัถามในทีป่ระชมุ และ 
คุณบุญเกยีรต ิโชควฒันา ประธานทีป่ระชมุ และ คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้

 
ค ำถำม   

ในปี 2558 ยอดขายลดลงแต่บรษิทัยงัสามารถท าก าไรได ้นอกจากสภาวะเศรษฐกจิทีไ่ม่ด ีท าใหย้อดขายของบรษิทั
ไม่ไดม้ากขึน้ สภาวะการแข่งขนั คู่แข่งทีจ่ะเขา้มา มีผลต่อรายไดท้ีจ่ะไดม้ากนอ้ยแค่ไหน เพียงใด เน่ืองจากมีสนิคา้ Import 
หลายรายเขา้มาแขง่ขนัในธรุกจิ Cosmetic และปีหนา้ผลประกอบการมแีนวโนม้อย่างไร 

ตอบ    
เน่ืองจากบรษิทัเป็นโรงงานผลติ ดงัน้ันสนิคา้ที ่Import มีผลกระทบต่อบรษิทัไม่มากในปี 2558 ยอดขายในประเทศ

ลดลง เน่ืองจากลูกคา้ไดม้กีารสัง่สนิคา้ลดลงจากการทีม่สีนิคา้คงคลงัคงเหลอืมาก ท าใหต้อ้งชะลอการสัง่ซ ือ้และในปี 2559 เขา้
สู่ภาวะปกต ิส าหรบัการส่งออก บรษิทัมกีารพฒันาประสทิธภิาพ และตน้ทุนของการผลติ ท าใหเ้พิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 

 
ค ำถำม   

ทางดา้นการขายต่างประเทศบรษิทัมแีนวโนม้ทีจ่ะมผีลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้หรอืไม่ 
ตอบ  

บรษิทัตดิต่อทางดา้นการคา้กบัหลาย ๆ บรษิทัในต่างประเทศเป็นประจ า เพือ่เพิม่ผลติภณัฑจ์ากการพฒันาผลติภณัฑ ์
อย่างต่อเน่ือง 

 
เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั

ประจ าปี 2558 
 
 ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
กอ่นเขา้สู่วาระที ่3 ไม่มมีผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
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วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ ีแ้จงว่างบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทาง
การเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  ตามรายงานของผูส้อบบญัชรีวมถงึไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ไดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้ือหุน้ในรูปของ CD-ROM เป็นการ
ล่วงหนา้ พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  โดยสรปุสาระส าคญั ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สนิทรพัยร์วม 5,682.6 4,732.4 
หนีส้นิรวม 2,202.5 1,976.7 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,480.1 2,755.7 
รายไดจ้ากการขาย 5,427.8 4,625.2 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 217.2 202.0 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.45 1.35 

 
กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ดงันี ้ ผูถ้อืหุน้รายย่อย  นายอนุ  ว่องสารกจิ  มขีอ้ซกัถามในทีป่ระชมุ 

คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ และ คุณสุมิตร  ขอไพบูลย ์ เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงนิ  ได ้
ตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้

 
ค ำถำม   

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนเพิม่ขึน้จากปีทแีลว้ 70 ลา้น เป็น 106 ลา้น จากการโอนทีด่นิ 53 ลา้นและมคี่าเสือ่ม 13 
ลา้น ขอทราบรายละเอยีด 

ตอบ   
ในส่วนของทีด่นิทีโ่อนมาเป็นทีด่นิทีเ่พือ่ใหท้างบรษิทัในเครอืเชา่ 
 

ค ำถำม   
ขาดทุนการลดเงนิลงทุนในบรษิทัอืน่ ประมาณ 1 ลา้น ลดลงเน่ืองจากอะไร 

ตอบ   
เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัน้ัน ๆ มูลค่าลดลง ท าใหเ้กดิรายการดงักล่าว 

 
ค ำถำม   

ขอทราบรายละเอยีดของขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 
 
ตอบ  
เงนิลงทุนหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน บมจ. สหโคเจน  ซึง่มีมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้ปีลดลง ท าให ้
เกดิขาดทุนดงักล่าว     
 

ค ำถำม   
เน่ืองจากบรษิทัฯ มขีาดทุนจากการท าลายสนิคา้และการเสือ่มมูลค่า ขอทราบนโยบายเกีย่วกบัการท าลายสนิคา้ 

ตอบ  
ในการท าลายสนิคา้ ส่วนหน่ึงบรษิทัจะไดเ้งนิชดเชยจากการท าขอ้ตกลงกบัลูกคา้ และบนัทกึเป็นรายไดอ้ืน่ 
 

ค ำถำม   
เงนิฝากประจ าทีล่ดลงปีนี ้ประมาณ 6.7 ลา้น บรษิทัฯไดน้ าไปลงทุนหรอืไม่ 

ตอบ  
รายการดงักล่าวเป็นเงินฝากประจ าของบรษิัทย่อย ที่เงินเหลือจากการเพิ่มทุนและน าไปฝากช ัว่คราว ปัจจุบนัเงิน
ดงักล่าวไดน้ าไปใชจ้า่ยในการด าเนินธรุกจิแลว้ 

ค ำถำม   
เกีย่วกบัการขาดทุนในสญัญาซือ้ขายต่างประเทศล่วงหนา้ ปกติของเรามีการ SWOP หรอืว่ามีการใชเ้คร ือ่งมือทาง
การเงนิอะไรบา้ง  

ตอบ  
ส่วนใหญ่บรษิทัฯไดท้ าเป็น Forward exchange rate  
 



 

หนา้ 14 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 

เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ  กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  
 

 มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัิงบการเงิน  ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2558 ดว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้
     เห็นดว้ย   96 ราย      125,454,034   หุน้   คดิเป็น   100.00 % 
     ไม่เห็นดว้ย     0  ราย                    0      หุน้   คดิเป็น            0  % 
     งดออกเสยีง     0  ราย           0      หุน้   คดิเป็น            0  % 
 
กอ่นเขา้สู่วาระที ่4 ไม่มมีผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
 
วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและอนุมตักิำรจำ่ยเงินปันผล 
      ในปี 2558 บรษิทัฯ ม ี
  ก าไรสุทธปิระจ าปี 2558   =    237,463,115.00 บาท 
  ก าไรทีจ่ะน ามาจดัสรรทัง้สิน้   =  1,272,560,498.00 บาท 
  
  คณะกรรมการบรษิทั ขอเสนอจดัสรรก าไร ดงันี ้
 
 4.1 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 58. บรษิทัตอ้ง
จดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยก
มาจนกว่าทุนส ารองน้ันจะมจี านวนถงึหน่ึงในสบิ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  ณ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรยีกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินส ารองตาม
กฎหมาย 20,000,000.00 บาท  ซึง่เท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน  จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิม่  
เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนน  

 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้  จงึลงมติอนุมตัิเป็นเอกฉันท ์ ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขา้รว่ม

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้
     เห็นดว้ย   96 ราย      125,454,034   หุน้   คดิเป็น 100.00 % 
     ไม่เห็นดว้ย     0  ราย                    0      หุน้   คดิเป็น         0  % 
     งดออกเสยีง     0  ราย            0      หุน้   คดิเป็น         0  % 
 
 4.2 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า บรษิทัฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 20-80 ของก าไรสุทธจิากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ (ตามวธิรีาคาทุน) แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั   
  
 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  คร ัง้ที ่1/2559  เมือ่วนัที ่ 23  กุมภาพนัธ ์ 2559 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุ
ผูถ้ือหุน้ เพือ่อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 149,930,828.00  บาท คิดเป็นรอ้ยละ 63.14  ของ
ก าไรสุทธ ิ โดยจ่ายจากก าไรสะสม ส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนื
ไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิหา้ส่วนเจ็ดสบิหา้ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทว ิ
 ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวใหจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่   ณ   วนัก าหนดรายชือ่
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล  ในวนัที ่12 พฤษภาคม 2559  และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่13  พฤษภาคม  2559 โดยก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2559 
 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีก่ าหนดไวข้องบรษิทั  และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของบรษิทั  ซึง่บรษิทัฯ จะยงัคงมีก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลอืยกไป เป็นจ านวนเงนิ 1,122,629,670.00  
บาท 

 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
 



 

หนา้ 15 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
   -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034  หุน้ คดิเป็น  100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย       0  ราย                   0         หุน้ คดิเป็น             0 % 
   -  งดออกเสยีง  0  ราย                   0       หุน้ คดิเป็น             0 % 
 
กอ่นเขา้สู่วาระที ่5   ไม่มผูีถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
 
วำระที ่5 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ  
 

กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 21 
ก าหนดไวว้่า “ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได”้  

ปัจจบุนัต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 15 ต าแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัที่
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คอื 

1.  คุณบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบรษิทั 
       ประธานกรรมการสรรหา และ 
       ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2.  คุณทพิาภรณ ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบรษิทั และ กรรการสรรหา   
3.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสุรงัษี  ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
       กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
4.  คุณจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 
5.  คุณสุรงค ์  องคโ์ฆษิต  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาจงึไดม้ีการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผูม้ีส่วนไดเ้สียทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระคร ัง้นี ้คือ คุณบุญเกยีรติ  โชควฒันา และ คุณทิพาภรณ ์ โชควฒันา ไม่ไดร้ว่มออกเสียงในคราวการ
พจิารณาเลอืกตัง้ตนเอง  

ซึง่มติทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาไดเ้ห็นควรให ้เสนอชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ทัง้ 5 ท่าน ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  และเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ทัง้  5 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สยีไดพ้จิารณาหารอืกนัอย่างกวา้งขวาง โดยไดพ้จิารณา

คุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ ทัง้ดา้นคุณวุฒ ิและ
คุณสมบตั ิรวมทัง้มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน ์คุณธรรม และจรยิธรรม ประวตักิารท างาน และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี 
รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อยในชว่งทีผ่่านมา ตลอดจนการมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จงึมมีตเิห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ 

จงึเห็นสมควรเสนอรายชือ่กรรมการทัง้ 5 ท่าน ทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่37 เพือ่
กลบัเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง  

 
อน่ึง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผู์อ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมีมตแิต่งตัง้”  ดงัน้ัน   ขอแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า  “กรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ในคราวประชมุนี ้
ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนัและแข่งขนักบับรษิทั คือ คุณทิพาภรณ ์ 
โชควฒันา ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์จ ากดั” 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โปรดพจิารณาจากเอกสารทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อื

หุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ ในหนา้ที ่19-23 
 



 

หนา้ 16 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

 

และเน่ืองจากวธิกีารลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการต่างจากวาระอืน่ ๆ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทัง้ทีเ่ห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่าน  และเมือ่ลงคะแนนครบแลว้ ขอให ้
ส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ขอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระเป็น
รายบุคคลดงันี ้

1.  นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา   
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย         0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง     0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

2.  นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา   
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
 
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย      0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง   0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

3.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  องัสุรงัษี 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย     0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

4.  นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย      0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

5.  นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนน  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย    0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 



 

หนา้ 17 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
ดงัน้ัน  กรรมการของบรษิทัในปี 2559 ม ี15 ท่าน ดงัมรีายนามต่อไปนี ้

1. นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 
2. นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา  
3. นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์
4. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี
5. พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 
6. นางแกว้ตา    องคส์รณะคม     
7. ศ.ดร.ภญ. มาลนิ   องัสุรงัษี 
8. นางจติราภรณ ์ วกิติเศรษฐ ์  
9. นางธรีดา     อ าพนัวงษ ์
10. นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา      
11. นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ     
12. นางประดษิฐา    จงวฒันา   
13. นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต 
14. นายสุเทพ    ด่านศริวิโิรจน ์  
15. พล.ต.อ.สมชาย    ประภสัภกัด ี

 
โดยมีกรรมการอิสระจ านวน  1  ใน 3  ของจ านวนกรรมการบรษิัททัง้คณะ  จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 40   

ประกอบดว้ย  นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ, นางประดษิฐา   จงวฒันา,  นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต,  พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง  
นางพศิมยั  จนัทรุเบกษา  และ  พลต ารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี  โดยมีกรรมการตรวจสอบของบรษิทั   คอื  นายขจรศกัดิ ์
วนัรตันเ์ศรษฐ, นางประดษิฐา  จงวฒันา,  นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต  และ พลต ารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี  

กอ่นเขา้สู่วาระที ่6 ไม่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

วำระที ่6  พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 
กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 32 “หา้มมิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใดแก่

กรรมการ เวน้แต่จา่ยเป็นค่าตอบแทนตามสทิธิแ์ละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยั ในฐานะเป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  ซึง่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรอืสวสัดิการทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” ซึง่เดิมทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมตัิค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนน าไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

  
ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ้่ายไปจรงิเป็นเงนิทัง้สิน้ 10.07 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้รรมการบรษิทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 

9.00 ลา้นบาท และค่าเบีย้ประชมุ 1.07 ลา้นบาท  ซึง่บรษิทัฯ ไดม้ีการรายงานสรุปจ านวนเงินทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการบรษิทัเป็น
รายบุคคลในรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ เร ือ่ง ค่าตอบแทน” 

 
ในปี 2559 คณะกรรรมการบรษิทั  ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอใหป้ระชมุ

พิจารณาอนุมตัิใหบ้รษิทั จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการไดใ้นวงเงินรวมไม่เกนิปีละ 15.0 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่่านมา ทัง้นีไ้ม่
รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอืน่ทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ  โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัิ
อยู่ในกลุ่มธุรกจิเดียวกนั  รวมถึงอ านาจ  หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ  โดยขออ านาจใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินที่ผูถ้ือหุน้อนุมัติ   โดยวงเงินนี้ใหม้ีผลตั้งแต่วนัที่ ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงต่อไป  โดยใหจ้า่ย ดงันี ้
 
 

1. ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจ าปีจ่ายใหก้รรมการบรษิทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร

ตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
 

2. ค่าเบีย้ประชมุ 
     ปี 2559       ปี 2558 

2.1.  คณะกรรมการบรษิทั       
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     12,000 บาท/คร ัง้  12,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ          9,000 บาท/คร ัง้         9,000 บาท/คร ัง้ 
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     ปี 2559       ปี 2558 
2.2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     12,000 บาท/คร ัง้  12,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ        9,000 บาท/คร ัง้             9,000 บาท/คร ัง้ 

2.3. คณะกรรมการสรรหา                
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร ัง้  10,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ        8,000 บาท/คร ัง้    8,000 บาท/คร ัง้ 

2.4. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน                
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร ัง้       10,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ          8,000 บาท/คร ัง้             8,000 บาท/คร ัง้ 

2.5   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง       
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร ัง้       10,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ          8,000 บาท/คร ัง้              8,000 บาท/คร ัง้ 

2.6   คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร ัง้        10,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ         8,000 บาท/คร ัง้              8,000 บาท/คร ัง้ 

2.7  คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ      10,000 บาท/คร ัง้        10,000 บาท/คร ัง้ 
• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ          8,000 บาท/คร ัง้              8,000 บาท/คร ัง้ 

2.8 คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยน าเสนอตามความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั  

ส าหรบัการจ่ายค่าเบีย้ประชมุทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมีการประชมุในแต่ละ
เดอืนมากกว่า 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่  
บรษิทัฯ  ไม่มกีารจา่ยผลตอบแทนอย่างอืน่หรอืสทิธปิระโยชนอ์ย่างอืน่แกก่รรมการ    นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ซึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า  2  ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ  
และไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  

 
มตปิระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
   -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย      0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่7 ไม่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

วำระที ่7   พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัช ี
 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 49 “ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผู ้
ด ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั” และ ขอ้ 50 “ผูส้อบบญัชน้ัีนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ทุกปี  ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไป
น้ันจะถูกแต่งตัง้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีก็ได”้ 

 



 

หนา้ 19 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2558 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดแ้ต่งตัง้  
- นายชยักรณ ์ อุ่นปิตพิงษา   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3196  และ/หรอื  
- ดร.วริชั    อภเิมธธี ารง   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 และ/หรอื 
- นายอภริกัษ ์  อตอินุวรรตน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5202 และ/หรอื 
- ดร.ปรชีา    สวน     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 6718  

แห่ง  บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 1,125,000.00 บาท  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ.39/2548 เร ือ่ง “หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20)” 
ก าหนดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  โดยบรษิทัฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีาย 
 
ใหม่ทีส่งักดัส านักงานสอบบญัชเีดียวกบัผูส้อบบญัชรีายเดิมได ้ หรอืบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิทีท่ าหนา้ทีค่รบ 5 
รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ไดต้่อเมือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั 

ในปี 2559 คณะกรรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบ
บญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน การมีมาตรฐานการท างานทีด่ ี
มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้

1. ดร.ปรชีา  สวน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ปี  2558 

2. นายชยักรณ ์ อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2557 

3. ดร.วริชั   อภเิมธธี ารง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2554 - 2556 

4. นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

แห่ง บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง  โดยใหผู้ส้อบ
บญัชคีนใดคนหน่ึงขา้งตน้มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี 
 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  ทีไ่ดเ้สนอใหม้ีการแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้น้ัน เป็นผูส้อบบญัชสีงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย  โดยทีผู่ส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีความเป็นอสิระ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรอืมีส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

โดยมรีายละเอยีดของค่าสอบบญัช ีปี 2559 ดงันี ้

รำยละเอยีด ปี 2559 (บำท) 
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงนิ ประจ าปี 480,000.00 
2.  ค่าตรวจสอบงบการเงนิรวม ประจ าปี 140,000.00 
3.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 1,2,3 390,000.00 
4.  ค่าสอบทานงบการเงนิรวม ไตรมาส 1,2,3 240,000.00 
รวม 1,250,000.00 

 
นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 5 บรษิทั  ซึง่ค่าสอบ

บัญชดีังกล่าวเป็นการใหบ้รกิารสอบบัญชเีท่าน้ัน ไม่มีการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญช ีจ านวนเงินรวม 
920,000.00 บาท  โดยค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในปี 2559 อาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อย และ/หรอื ปรมิาณงาน
ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี   

 



 

หนา้ 20 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้

รำยละเอยีด ปี 2559 (บำท) 
1. ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000.00 

 
 กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม ดงันี ้ผูถ้ือหุน้รายย่อย นายอนุ  ว่องสารกจิ มีขอ้ซกัถามในที่
ประชมุ คุณธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ และ คุณสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการและผูจ้ดัการส่วนบญัชี
การเงนิ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้

  ค ำถำม 
 ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ ท าไมปีนีถ้งึไม่ก าหนดเหมอืนปีทีแ่ลว้ 
  ตอบ 
 ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ คดิตามทีเ่กดิขึน้จรงิเชน่เดยีวกบัปีกอ่น 

เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้

รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
   -  เห็นดว้ย    96 ราย  125,454,034 หุน้ คดิเป็น 100.00  % 
   -  ไม่เห็นดว้ย       0  ราย                   0          หุน้ คดิเป็น         0  % 
   -  งดออกเสยีง   0  ราย                   0          หุน้ คดิเป็น         0  % 
 
วำระที ่8  พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

คุณอนุ  ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้รายย่อย มีขอ้ซกัถามในทีป่ระชมุ คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ และ คุณสุ
มติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทัและผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงนิ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้

 
ค ำถำม 
แนวโนม้ธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างไรบา้ง 

ค ำตอบ 
ส าหรบัไตรมาสแรกทีผ่่านมาก็ยงัมผีลประกอบการทีย่งัด ี

ค ำถำม   
ขอทราบนโยบายการลงทุนใน บมจ.สหโคเจน และส่งผลใหร้ายได ้ก าไรของบรษิทัอย่างไร 

ค ำตอบ 
  บรษิทัฯใหล้งทุนใน บมจ.สหโคเจน(ชลบุร)ี มาตัง้แต่เร ิม่แรก โดยคาดว่ามโีอกาสทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมรีายได ้อย่างไดก็้ดผีล

ประกอบการของกลุ่มพลงังานลดลงเน่ืองจากสภาวะของตลาดพลงังานโลก ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าผนัแปรไปตาม
ตลาดพลงังานทีข่ึน้ลงเชน่กนั อย่างไรก็ดบีรษิทัเช ือ่ว่าการลงทุนดงักล่าวจะยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่า 

 
เมือ่ไม่มผูีถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกรรมการจงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 

  
จากน้ันจงึขอปิดการประชมุ 

 
เลกิประชมุเวลา  14.00 น. 
 

               นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา 
 

                                                 (นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา) 
                                                                     ประธานทีป่ระชมุ 
 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 

              นายสุมติร  ขอไพบูลย ์
 

      (นายสุมติร  ขอไพบูลย)์ 
           เลขานุการบรษิทั 



 

หนา้ 21 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 

ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5) 
 
1.   ชือ่-นำมสกลุ :     นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์ 
 

 อำย ุ  :     65  ปี       
 

 สญัชำต ิ      :    ไทย 
 

 กำรศกึษำ :  
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ , Clark University, Worcester,  

Massachusetts, U.S.A. 
- ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเคม,ี Worcester Polytechnic Institute,  

Massachusetts, U.S.A. 
 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  : 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกแลว้ 
 

 ต ำแหน่งในบรษิทั  :    
- กรรมการผูจ้ดัการ  ประธานกรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหา  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมกำร : 22  เมษายน  2528 
 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั :    32  ปี   
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ  :     
- ดา้นการวางกลยุทธอ์งคก์ร  การวางแผนการพฒันาองคก์ร  การพฒันาบุคคลากร  ใหส้ามารถรบัมอืกบัความ 
   เปลีย่นแปลงของตลาด  การคดิเชงิบูรณาการไปขา้งหนา้  
 

 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

1  แห่ง 2532-
ปัจจบุนั
  

- กรรมการ  บมจ. สหโคเจน (ชลบุร)ี 19  แห่ง - - 

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 2,646,174 หุน้  =  1.76 %   
 
 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2559  :  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2559   จ านวน 1/1      คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จ านวน   5/5  คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการบรหิาร   จ านวน       18/20    คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการสรรหา   จ านวน 2/2      คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2/2  คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม       : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

 
 
 
 



 

หนา้ 22 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5) 
 
 
2.   ชือ่-นำมสกลุ :     นางธรีดา  อ าพนัวงษ ์
 

 อำย ุ  :     46  ปี     
   

 สญัชำต ิ      :    ไทย 
 

 กำรศกึษำ : 
- ปรญิญาโท  วชิาเอกการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนับรหิารธรุกจิศศนิทร ์
-  

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  : 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 51/2004 

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกแลว้ 
 

 ต ำแหน่งในบรษิทั     : กรรมการบรษิทั 
  

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมกำร : 26  เมษายน  2541 
 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั :    19  ปี   
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ  :     
- การตลาด  การบรหิารแบรนดส์นิคา้  การพฒันาธรุกจิ  การพฒันาผลติภณัฑ ์ การจดัจ าหน่าย  การรว่มทุน   
  การคา้ระหว่างประเทศ  ธรุกจิแฟช ัน่ไลฟ์สไตล ์  
 

 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

2 แห่ง 2551 - 
ปัจจบุนั 

 
2542 – 
ปัจจบุนั 

 

-   กรรมการผูจ้ดัการ     
    บมจ. โอ.ซ.ีซ.ี 

 
- กรรมการ 
บมจ.ประชาอาภรณ ์
 

19 แห่ง 2554-
ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
  บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่
แนล แลบบอราทอรสี ์

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 867,857 หุน้  =  0.58 %   
 
 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2559 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2559  จ านวน 1/1      คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จ านวน   5/5  คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระท าโดยทุจรติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 23 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5) 
 
 
3.   ชือ่-นำมสกลุ :     นายสุเทพ  ด่านศริวิโิรจน ์
 

 อำย ุ  :     68  ปี       
 

 สญัชำต ิ      :    ไทย  
 

 กำรศกึษำ : 
- ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  : 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 32/2548 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2549 
- หลกัสูตร  Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ 7/2008 

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกแลว้ 
 

 ต ำแหน่งในบรษิทั     : กรรมการบรษิทั  
 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมกำร : 22  เมษายน  2557 
 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั :    3  ปี  
  

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ  :    ดา้นบรหิารธรุกจิ  บญัชแีละการเงนิ  
 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  :   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

1  แห่ง 2539 -ปัจจบุนั
  

- กรรมการ  บมจ. สหโคเจน (ชลบุร)ี 3  แห่ง - - 

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) :  ไม่ม ี 
  
 

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2559 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2559  จ านวน 1/1      คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จ านวน   5/5  คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระท าโดยทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 24 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5) 
 
4.   ชือ่-นำมสกลุ :     นางประดษิฐา   จงวฒันา 
 

 อำย ุ  :     67  ปี     
   

 สญัชำต ิ       :    ไทย 
 

 กำรศกึษำ   :  
- ปรญิญาตร ี วชิานิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  : 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 5/2001 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

   ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการอสิระ  ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้ว่ามคีวามเป็นอสิระ 
 

 ต ำแหน่งในบรษิทั     : กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  
 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมกำร : 22  เมษายน  2545 
 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั :    15  ปี  
  

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ  :     
- ดา้นการเงนิ  การบญัชแีละการลงทุน  
 

 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  :   
บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 

(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขนั 
/ 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

- - - 2 แห่ง - - 

 
คณุสมบตัเิพิม่เตมิส ำหรบักรรมกำรอสิระทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 

 ลกัษณะของกำรมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็น

กรรมกำรอสิระ  
นำงประดษิฐำ  จงวฒันำ 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
169,428 
0.11% 

การม/ีไม่มสีว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัรว่ม หรอื
นิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

2. เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ม/ีไม่ม ีความสมัพนัธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร  การใหกู้ย้มื

เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย ไม่ม ี

  
 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2559 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2559  จ านวน 1/1      คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จ านวน   5/5  คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน   5/5  คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระท าโดยทุจรติ 

 
 
 



 

หนา้ 25 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5) 
 
5.   ชือ่-นำมสกลุ :     นายอมร  อศัวานันท ์
 

 อำย ุ  :     68  ปี  
      

 สญัชำต ิ      :    ไทย 
 

 กำรศกึษำ : 
  -  ปรญิญาโท  M.B.A Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.  
 -  ปรญิญาตร ี สาขาบญัช,ี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
  -  Stanford-NUS Executive Program, Stanford University รว่มกบั  
      National University of Singapore 
  -  Changing Organizational Behavior Program, Wharton School, 
      University of Pennsylvania, USA 
 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  : 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 4/2003 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

  

   ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการอสิระ  ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้ว่ามคีวามเป็นอสิระ 
 

 ต ำแหน่งในบรษิทั      : ไม่ม ี  
 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมกำร  : - 
 

 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั  :    -  
  

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ  :    ดา้นบญัชแีละการเงนิ  
 

 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน  :   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แขง่ขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธรุกจิของบรษิทั จ านวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

5 2542 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 

 
2545 – ปัจจบุนั 

 
2545 – ปัจจบุนั 

 
2548 – ปัจจบุนั 

 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2546 - 2557 

- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 

- กรรมการตรวจสอบ   
บมจ.สหโคเจน(ชลบุร)ี 

- กรรมการตรวจสอบ   
บมจ.ฟารอ์สีท ์ดดีบี ี

- กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหา / 
กรรมการบรหิารความเสีย่งและค่าตอบแทน 
บมจ.กรงุเทพโสภณ 

- กรรมการอสิระ  
บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี

- กรรมการธนาคาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง
และกรรมการสนิเช ือ่ 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 

1 - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 26 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
 
 
คณุสมบตัเิพิม่เตมิส ำหรบักรรมกำรอสิระทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ 
 

 ลกัษณะของกำรมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็น

กรรมกำรอสิระ 
นำยอมร  อศัวำนนัท ์

การถอืหุน้ในบรษิทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไม่ม ี

 

 
การม/ีไม่มสีว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัรว่ม 
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 
 

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

2. เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ม/ีไม่ม ีความสมัพนัธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร  การใหกู้ย้มื

เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย ไม่ม ี

 
 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระท าโดยทุจรติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 27 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

นิยำม “ กรรมกำรอสิระ”  ของบรษิทัฯ    
 หมายถงึ บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คอื 

(1) ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่ีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิัทรว่ม      
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา    
คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้        
ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่   
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
        ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ  
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้หรอืรบัความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ย้มื  ค า้ประกนั  การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ท านอง
เดยีวกนั  ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คู่สญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหนั้บรวม
ภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มี   
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ           
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้    
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่     

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซ ึง่ประกอบกจิการ
ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
  
 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดม้ีประกาศเปลีย่นแปลงคุณสมบตักิรรมการอสิระ กรรมการอสิระของบรษิทั
ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีไ่ดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้  กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 

 



 

หนา้ 28 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่5 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมกำรตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ 
 
 

1.  ชือ่-นำมสกลุ  -   นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ 
ประเภทกรรมกำร  - กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำยุ  - 69  ปี 
สญัชำต ิ  - ไทย 
ทีอ่ยู่  -   18  ซอยปุณณวถิ ี30 ถนนสขุมุวทิ 101 แขวงบางจาก   
    เขตพระโขนง  กรงุเทพฯ  10110 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั   - 0.10%  
กำรมสีว่นไดเ้สยีในทุกวำระ    -  มสี่วนไดเ้สยีในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน 

           กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
      และไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 
 
 
2.  ชือ่-นำมสกลุ  -    นางประดษิฐา  จงวฒันา  
ประเภทกรรมกำร   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อำยุ        -    67  ปี 
สญัชำต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    466/84  อาคารชดุรเิวอรไ์ซดท์าวเวอร ์2  ถนนพระราม 3  
         แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ 10120 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั   -    0.11% 
กำรมสีว่นไดเ้สยีในทุกวำระ     -    มสี่วนไดเ้สยีในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน 

             กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
        และไดร้บัการพจิารณาเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหน่ึง  

 
 
 
3.  ชือ่-นำมสกลุ   -    นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต 
ประเภทกรรมกำร   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
อำยุ        -    65  ปี 
สญัชำต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    119 ซอยลาซาล 77 ถ.สขุมุวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา  
         กรงุเทพฯ 10260 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั   -    ไม่ม ี
กำรมสีว่นไดเ้สยีในทุกวำระ     -    ไม่ม ี 

 
 

 

4.  ชือ่-นำมสกลุ  -    พลต ารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี
ประเภทกรรมกำร   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อำยุ        -    74  ปี 
สญัชำต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    44/57  ถนนสุขมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
          กรงุเทพฯ 10110 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั   -     ไม่ม ี
กำรมสีว่นไดเ้สยีในทุกวำระ     -     ไม่ม ี

 
 
 



 

หนา้ 29 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
 
  

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6 
 

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

 
กำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่ (4) เดอืนนับแตว่นั

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้  ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั  
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้  สุดแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถ้ือหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  หรอืผูถ้ือหุน้ไม่

นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน  ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช ือ่กนั
ท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืนนับ
แต่วนัไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่วนั  เวลา ระเบยีบวาระ

การประชมุและเร ือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ 
เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย
ทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม  (3)  
วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

สถานทีท่ีจ่ะใชป้ระชมุตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืส านักงานสาขา 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดให ้

 
ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชมุสามญั

ประจ าปี 
 
ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ 

(25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)  ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในกรณีใดโดยเฉพาะ 

 
ขอ้ 37. การประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด  เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1)  ช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุ

ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 37 หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้ือหุน้น้ันมิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ก็ใหนั้ดประชมุใหม่และใหส้่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้  ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ  หรอืมี
แต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 
ขอ้ 39. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีนา้ทีค่วบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชมุ 

ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่น
ล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพจิารณาเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณาใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั  และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้ต่อไป  
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั
กอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนั
ประชมุดว้ย 

 



 

หนา้ 30 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
ขอ้ 40. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธจิะเขา้รว่มประชมุในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ชนิดใดคราวใด 
 
ขอ้ 44. การประชมุสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณากจิการเหล่านี ้ คอื   

(1) รายงานกจิการคา้ในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจดัสรรก าไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
(5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 

 
กำรมอบฉนัทะเพือ่เขำ้ประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนตนก็ได ้ 
และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยืน่หนังสอืมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
ขอ้ 42. ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเร ือ่งใดซึง่ทีป่ระชมุจะไดล้งมต ิ  ผูน้ั้นไม่มสีทิธจิะออกเสยีงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้น้ัน  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
ขอ้ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงมติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้  ซึง่

มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั  

การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอื ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน  หรอื  ลดทุนของบรษิทั หรอื การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
ฉ. การควบ  หรอื  การเลกิบรษิทั 

        
กำรจำ่ยเงินปันผล 

ขอ้ 55. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม
มใิหแ้บ่งเงนิปันผล 

 
ขอ้ 56. การจา่ยเงนิปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
การจ่ายเงนิปันผล  ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี  

ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว การจ่ายเงนิปันผลน้ันในหนังสอืพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนั
ดว้ย 

 
ขอ้ 57. คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว  ในเมือ่เห็นว่าบรษิทัมผีลก าไร

สมควรพอทีจ่ะท าเชน่น้ัน  และเมือ่จา่ยเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 
ขอ้ 58. บรษิัทตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองน้ันจะมีจ านวนถงึหน่ึงในสบิ (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

 
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทุนส ารองอืน่ ทุนส ารองตามกฎหมาย  และทุนส ารองส่วนล า้

มูลค่าหุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัได ้
 
 



 

หนา้ 31 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 
คณุสมบตัขิองกรรมกำร  วธิกีำรเลอืกต ัง้กรรมกำร  และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   
 

ขอ้ 18. ใหบ้รษิทัมีคณะกรรมการของบรษิทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  

ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก
กรรมการคนหน่ึง หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพนับรษิทั ใหก้รรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
คณะกรรมการอาจก าหนดชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 
ขอ้ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 

(1) บรรลุนิตภิาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท า โดยทุจรติ 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติต่อหนา้ที ่

 
ขอ้ 20. กรรมการน้ันใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ตอ่เสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่ีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในคร ัง้น้ัน ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในคร ัง้น้ันใหป้ระธานเป็นผู ้
ออกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกคร ัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม   (1/3) 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง  ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัน้ันใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก     

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจ
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้

 
ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท       

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพือ่
ประโยชนต์นหรอืประโยชนผู์อ้ืน่  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
 
กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

ขอ้ 32. หา้มมิใหบ้รษิัทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใด ใหแ้ก่กรรมการ   เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ        
และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั เชน่ เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เบีย้
ประกนั บ าเหน็จ เงนิอุดหนุน  เงนิรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 
            

คณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีกำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีกำรก ำหนดคำ่สอบบญัช ี และกำรเขำ้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของ
ผูส้อบบญัช ี

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  
 
ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้รบั

ต าแหน่งอกีก็ได ้
 
ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชคีวรไดส้นิจา้งเท่าใด   ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก าหนด 
 
ขอ้ 54. ผูส้อบบญัช ีมีหนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคร ัง้ทีม่ีการพิจารณางบดุล  และ

บญัชกี าไรขาดทุน  และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั  เพือ่ช ีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้  ใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ันแกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 

………………………………….. 
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชมุ 
 

             การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่38 ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์ 
จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ  Barcode  ดงันัน้เพือ่ควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีน  ผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทีจ่ะไปประชมุโปรดน ำแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีนทีม่ ี Barcode  ไปในวนัประชมุดว้ย 
 
1. เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชมุ 

 
กรณีบุคคลธรรมดำ 
(1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื 

หนังสอืเดนิทางต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
(2) กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

 (2.1)  ใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพท์ี่แนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุ หรอื ตามแบบพิมพท์ี่
กระทรวงพาณิชยก์ าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  ซึง่สามารถ Download 
ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือ
ชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(2.2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรอื หนังสือเดนิทาง 
ของผูร้บัมอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่  เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีนิตบิุคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
(www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ผู ้
มอบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล และประทบัตราบรษิทั  (ถา้ม)ี 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสือเดนิทางของผูร้บัมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่ เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก

และดูแลหุน้ 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ  หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดทัง้  แบบ  ก.  หรอื  แบบ ข. หรอื  แบบ  ค.  แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์อง
บรษิทัฯ  (www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ
ฉันทะ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน  (Custodian) และหลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้ม
กบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

(1.2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian)         
(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืหนังสือเดินทางของ              

ผูร้บัมอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. ระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชมุ 
2.1 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธซิกัถามและแสดงความคดิเห็นไดทุ้กวาระ 
2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
2.3 การออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บ หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสยีง 
 

 
 
 

http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
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ขัน้ตอนกำรสง่ค ำถำมล่วงหน้ำเกีย่วกบักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
 
             คณะกรรมการบรษิทัมีนโยบายในการใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนรว่มในการดูแลกจิการ และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการด าเนิน
กจิการ  จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ก่อน     
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่38 โดยสามารถส่งค าถามมายงับรษิทัฯ ได ้ดงันี ้
 

1. ผูถ้อืหุน้เสนอค ำถำมพรอ้มท ัง้ใหข้อ้มูลของผูถ้อืหุน้  โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
❖ ชือ่ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-Mail address (ถา้มี)่ ของผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัฯ สามารถตดิตอ่ได ้
❖ ค าถามในวาระทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืใหค้วามเห็น พรอ้มดว้ยเอกสารและขอ้มูลประกอบ (ถา้ม)ี 

 
 

2. ชอ่งทำงทีบ่รษิทัฯ เปิดรบัค ำถำม 
❖ ทาง E-Mail address : sumit_k@snjinter.com  
❖ ทางไปรษณียล์งทะเบยีน ไปยงั 

นายสมุติร ขอไพบูลย ์
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  
2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 
 
 

3. ระยะเวลำในกำรเปิดรบัค ำถำม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  จงึ
ขอความรว่มมอืใหส้่งค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัองัคารที ่18 เมษายน 2560 
 
 

4. เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วมรวบค าถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาตามล าดบั 
 

 
5. บรษิทัฯ จะตอบค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มาล่วงหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:sumit_k@snjinter.com
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่9 
 

ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่38 
บรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 

วนัจนัทรท์ี ่ 24  เมษำยน  2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่  09.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่ 09.00 น.เป็นตน้ไป) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนและบตัรประจ าตวั  
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีน, หนงัสอืมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจ านวนหุน้)  
 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  11.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชุมตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท       
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กป้าย
คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุ
ความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน
เจา้หน้าทีท่นัท ี
 

สรุปผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกทา่น โปรดระบุ
ความเหน็เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มทัง้
ลงนามในบตัรลงคะแนน  กรณีผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใด ใหย้กป้าย
คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนบัคะแนน  เมื่อเสรจ็สิน้การลงมตใิน
วาระนี้ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 10 
 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 
                                เขยีนที ่      
 

                               วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.            
                                                   

 
(1) ขา้พเจา้                
                                                                                                                              
          อยู่บา้นเลขที ่          สญัชาต ิ    
                            

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
   

           โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสยีงดงันี ้ 
                     

 หุน้สามญั       หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง  
         
 หุน้บุรมิสทิธ ิ      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 
    

    
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

  (1)     อาย ุ                       ปี   อยู่บา้นเลขที ่   
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรอื 

(2)     อาย ุ                       ปี   อยู่บา้นเลขที ่   
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรอื 

(3)     อายุ                      ปี  อยู่บา้นเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต     
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                      
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ ผูจ้อง
หุน้ / การประชมุผูถ้อืหุน้สามญั/ วสิามญั    คร ัง้ที ่  38   ในวนัจนัทรท์ี ่  24  เมษายน  2560   เวลา  11.00    น.            ณ 
หอ้งเจา้พระยา 1    โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์   เลขที่  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร 10120  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

    
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ ดงันี ้

วำระที ่1  เร ือ่ง  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่37  เมือ่วนัองัคำรที ่ 26  เมษำยน  

2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
    

  วำระที ่2  เร ือ่ง  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2559 
    

 วำระที ่3  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวำคม 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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 วำระที ่4  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

         วำระที ่5  เร ือ่ง  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชือ่กรรมการ        นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์                                                                 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางธรีดา อ าพนัวงษ ์                                              

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นายสุเทพ ด่านศริวิโิรจน ์                                                    

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางประดษิฐา จงวฒันา                                                                 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นายอมร อศัวานันท ์                                                                 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ                                                                

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระที ่6  เร ือ่ง  พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระที ่7  เร ือ่ง  พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัช ี  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระที ่8  เร ือ่ง  พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

น้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุ

มีการพิจารณาหรอืลงมติในเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงชือ่   ผูม้อบฉันทะ 

  ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

       การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์  จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัคร ัง้ที ่  38    ในวนัจนัทรท์ี ่  24   เมษายน   2560   เวลา  11.00   น.  ณ หอ้งเจา้พระยา  1  
โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
กรงุเทพมหานคร  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานทีอ่ืน่ 

  วาระที ่    เร ือ่ง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที ่    เร ือ่ง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที ่    เร ือ่ง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที ่    เร ือ่ง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที ่    เร ือ่ง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

  วาระที ่            เร ือ่งเลอืกตัง้กรรมการ  

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง                                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

 



 

หนา้ 39 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 11 
 

 
แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา้ 40 ของจ านวนหนา้ 40 หนา้ 
 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 12 

 

แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 

  บรษิัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) ขอเรยีนใหท่้านทราบว่าหากท่าน          
ผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจ าปี  2559  แบบรปูเล่ม  กรณุากรอกรายละเอยีดดา้นล่าง และส่งกลบัไปยงับรษิทั
ที ่นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์(เลขานุการบรษิทั)  เลขที ่2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  
10120  โทรศพัท.์ 02-676-2727 ต่อ 2812 หรอืส่ง Fax. ทีห่มายเลขโทรสาร. 02-676-2747  เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะไดจ้ดัส่ง
รายงานประจ าปีใหท่้านต่อไป 

   

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

  ทีอ่ยู่  : ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

  ชือ่ผูท้ีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก  : ……………………………………………………………………………………. 

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

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

  E-Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


