
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 Aหนา้ 1 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนงัสอืบอกกล่ำวนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
คร ัง้ที ่ 37 

วนัองัคำรที ่  26  เมษำยน  2559   เวลำ  13.00 น. 
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หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37B 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 1หนา้ 2 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

ที ่ S&J 12/2559 
 
                        วนัที ่ 31  มนีาคม  2559  
 

หนงัสอืบอกกล่ำวนดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 37 
 
เร ือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่37  
เรยีน    ท่านผูถ้อืหุน้ - บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.   ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่36 เมือ่วนัองัคารที ่28 เมษายน 2558 

2. รายงานประจ าปี 2558 ในรปู  CD-ROM ซึง่ประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัและ     
งบการเงนิ สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  ประจ าปี 2558 

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) 
 

            ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 37  ขึน้   ในวนัองัคารที ่26  เมษายน 2559  เวลา  
13.00  น.  ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซด ์  เลขที ่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพฯ 10120    ซึง่ในการประชมุคร ัง้นี ้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอ
ชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏ
ว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  
ดงัน้ัน บรษิทัจงึไดก้ าหนดระเบยีบวาระการประชมุเพือ่พจิารณาดงัตอ่ไปนี ้
 
 วำระที ่ 1    พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่36  เมือ่วนัองัคำรที ่28  เมษำยน 
2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บรษิทัฯไดม้กีารจดัท ารายงานการประชมุดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบรษิทั www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ และส่งใหก้รม
พฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถกูตอ้ง สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 วำระที ่  2 รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : รายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2558  ไดป้รากฏ
ในรายงานประจ าปี 2558 ทีไ่ดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้น้ัน ไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่2 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร    : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบ 
 กำรลงมต ิ : เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  372 หนา้ 3 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 วำระที ่  3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : งบการเงนิดงักล่าว ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ทีผ่่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี ้

                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบรษิทั 

สนิทรพัยร์วม  5,309.76 4,409.07 
หนีส้นิรวม  1,828.43 1,662.98 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,481.33 2,746.09 
รายไดจ้ากการขาย  5,101.28 4,402.85 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 253.08 237.46 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.69 1.58 

 
 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี  2558 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ดงักล่าว 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 วำระที ่  4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและอนุมตักิำรจำ่ยเงินปันผล 
 วำระที ่4.1  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 58. บรษิทัตอ้งจดัสรร
เงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา
จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมจี านวนถงึหน่ึงในสบิ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
มทุีนจดทะเบยีน 200,000,000.00 บาท มทุีนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมเีงนิส ารองตาม
กฎหมาย 20,000,000.00 บาท  ซึง่เท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบยีน  จงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเพิม่  
เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมตัไิม่จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
เพิม่  เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 วำระที ่4.2  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    บรษิทัฯ  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของก าไรสุทธ ิ จากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั   
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัรา 
1.00 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 149,930,828.00  บาท โดยจา่ยจากก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผู ้
ถอืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิหา้ส่วนเจ็ดสบิหา้ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 
47 ทว ิ

 
 โดยบรษิทัฯ จะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record 
Date) เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที ่12  พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่ 13 พฤษภาคม 2559   และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่ 25 พฤษภาคม  2559  ซึง่ขอ้มูลการ
จา่ยเงนิปันผลมดีงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 3หนา้ 3 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 วำระที ่  3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : งบการเงนิดงักล่าว ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ทีผ่่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี ้

                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบรษิทั 

สนิทรพัยร์วม  5,309.76 4,409.07 
หนีส้นิรวม  1,828.43 1,662.98 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,481.33 2,746.09 
รายไดจ้ากการขาย  5,101.28 4,402.85 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 253.08 237.46 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.69 1.58 

 
 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจ าปี  2558 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 
 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ดงักล่าว 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 วำระที ่  4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและอนุมตักิำรจำ่ยเงินปันผล 
 วำระที ่4.1  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 58. บรษิทัตอ้งจดัสรร
เงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา
จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมจี านวนถงึหน่ึงในสบิ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ 
มทุีนจดทะเบยีน 200,000,000.00 บาท มทุีนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมเีงนิส ารองตาม
กฎหมาย 20,000,000.00 บาท  ซึง่เท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบยีน  จงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเพิม่  
เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อนุมตัไิม่จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย
เพิม่  เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้น ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 วำระที ่4.2  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2558 
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    บรษิทัฯ  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของก าไรสุทธ ิ จากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั   
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัรา 
1.00 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 149,930,828.00  บาท โดยจา่ยจากก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผู ้
ถอืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิหา้ส่วนเจ็ดสบิหา้ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 
47 ทว ิ

 
 โดยบรษิทัฯ จะจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record 
Date) เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที ่12  พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่ 13 พฤษภาคม 2559   และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่ 25 พฤษภาคม  2559  ซึง่ขอ้มูลการ
จา่ยเงนิปันผลมดีงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 4 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  
 วำระที ่ 5  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ  
 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ กรรมการบรษิทั
ตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได ้ในการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คอื  

1. นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  ประธานคณะกรรมการบรษิทั, ประธานคณะกรรมการสรรหา,  
ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา    รองประธานคณะกรรมการบรษิทั, กรรมการสรรหา 
3. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสุรงัษี  กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิาร,  

ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
4. นางจติราภรณ ์ วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิาร 
5. นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาจงึไดพ้จิารณาถงึคณุสมบตัแิละความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถว้นเป็น

รายบุคคล  เห็นควรเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ทัง้นีป้ระวตัขิอง
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระมรีายละเอยีดเพือ่การ
พจิารณาตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่และไม่ไดอ้อกเสยีง
เลอืกตัง้ตนเอง ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทั    เห็นว่ากรรมการบรษิทัทีอ่อกตาม
วาระทัง้  5 ท่าน ตามรายนามขา้งตน้  เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นผูม้พีืน้ฐานความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี 
และไดใ้ชป้ระสบการณข์องท่านเสนอแนะแนวนโยบายแกบ่รษิทั ท าใหง้านของบรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ดว้ยดตีลอดมา รวมทัง้มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั  

จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระทัง้  5  ท่านนีก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง  
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที ่6  พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32  หา้มมใิหบ้รษิทั จา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่

กรรมการบรษิทั เวน้แต่จะจา่ยเป็นค่าตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัในฐานะทีเ่ป็น
กรรมการของบรษิทั  ซึง่ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั  
ส าหรบัปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยไปจรงิเป็นเงนิทัง้สิน้ 10.07 ลา้นบาท  โดยจา่ยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 
9.00 ลา้นบาท  และค่าเบีย้ประชมุ 1.07 ลา้นบาท     ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีารสรปุจ านวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ไวเ้ป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี  ในหวัขอ้ 
โครงสรา้งการจดัการ เร ือ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงินปันผล 

ปี  2558 

 (เสนอจำ่ย 25 พ.ค. 

2559) 

ปี  2557 

 (เสนอจำ่ย 26 พ.ค. 

2558) 

1.  ก าไรสุทธ ิ 237,463,115 บาท 202,023,733 บาท 

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

3.  เงนิปันผลจา่ยอตัราหุน้ละ 1.00 บาท 0.85 บาท 

4.  รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ 149,930,828.00 บาท  127,441,203.80  บาท 

5.  อตัราเงนิปันผลตอ่ก าไรสุทธ ิ 63.14    % 63.08    % 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  374 หนา้ 5 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ได ้
พิจารณาผลประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัทีเ่ช ือ่มโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีจ่า่ยในปีทีผ่่านมา และเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 
รวมถงึอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ จงึเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  โดยเสนอทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้ือหุน้ เพือ่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงินรวมไม่เกนิ 15 ลา้นบาท  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรอืสวสัดิการที่
กรรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั   และเสนอใหจ้า่ย ดงันี ้

 
1. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนประจ าปีจา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนไปพจิารณาจดัสรรตาม
หลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

2. ค่าเบีย้ประชมุ 
ค่าเบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแต่ละเดอืนมากกวา่ 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้

ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 
 

 ต ำแหน่ง ปี 2559 (บำท/คร ัง้) ปี 2558 (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 

    
 
ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้ ก าหนดใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของ

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยน าเสนอตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตอ่
คณะกรรมการบรษิทั 

 
3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ :  -ไม่ม-ี 

 
ทัง้นี ้  ตัง้แต่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ  และใหใ้ชจ้นกวา่มกีารเปลีย่นแปลง  โดยค่าตอบแทนทีจ่า่ยตอ้งไม่เกนิวงเงนิที่

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   
 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
วำระที ่  7 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัช ี
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :         ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 

ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั     ผูส้อบบญัชน้ัีนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี  ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไป
น้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้   ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2558 คอื นายชยักรณ ์  อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัช ี        
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื นายอภริกัษ ์      
อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  5202 และ/หรอืดร.ปรชีา สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6718  แหง่  
บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั    

 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 5หนา้ 5 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ได ้
พิจารณาผลประเมินการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัทีเ่ช ือ่มโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีจ่า่ยในปีทีผ่่านมา และเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 
รวมถงึอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ จงึเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  โดยเสนอทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้ือหุน้ เพือ่อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงินรวมไม่เกนิ 15 ลา้นบาท  ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรอืสวสัดิการที่
กรรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั   และเสนอใหจ้า่ย ดงันี ้

 
1. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนประจ าปีจา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนไปพจิารณาจดัสรรตาม
หลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

2. ค่าเบีย้ประชมุ 
ค่าเบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแต่ละเดอืนมากกวา่ 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้

ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 
 

 ต ำแหน่ง ปี 2559 (บำท/คร ัง้) ปี 2558 (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 

    
 
ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้ ก าหนดใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของ

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยน าเสนอตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตอ่
คณะกรรมการบรษิทั 

 
3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ :  -ไม่ม-ี 

 
ทัง้นี ้  ตัง้แต่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ  และใหใ้ชจ้นกวา่มกีารเปลีย่นแปลง  โดยค่าตอบแทนทีจ่า่ยตอ้งไม่เกนิวงเงนิที่

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   
 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 
วำระที ่  7 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัช ี
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :         ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 

ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั     ผูส้อบบญัชน้ัีนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี  ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไป
น้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้   ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2558 คอื นายชยักรณ ์  อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัช ี        
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื นายอภริกัษ ์      
อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  5202 และ/หรอืดร.ปรชีา สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6718  แหง่  
บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั    

 
 
 

หนา้ 6 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกและเสนอใหแ้ตง่ตัง้ นายชยักรณ ์  อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต    
เลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  5202  และ/หรอื ดร.ปรชีา สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6718 แหง่บรษิทั 
ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 โดย 

 

1. นายชยักรณ ์  อุ่นปิตพิงษา   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2557 

2. ดร.วริชั    อภเิมธธี ารง   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้ ตัง้แต่ปี  2554-2556 

3. นายอภริกัษ ์  อตอินุวรรตน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

4. ดร.ปรชีา   สวน     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  

เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2558 

 

และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีดงันี ้ 

 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2559 จ านวน 
1,250,000.00  บาท  

และรบัทราบจ านวนเงนิค่าสอบบญัชสี าหรบัปี  2559 ของบรษิทัย่อยจ านวน 920,000.00 บาท (ค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัย่อย ในปี 2559  อาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อย และ/หรอืปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี) 

 
ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้

รำยละเอยีด ปี 2559 (บำท) ปี 2558 (บำท) 

1.  ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 85,000.00 

2  ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000.00 90,000.00 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร : เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญั    

ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายชยักรณ ์  อุ่นปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธี ารง  ผูส้อบบญัช ี       
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202 และ/หรอื  นายปรชีา  
สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718 แห่ง  บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ประจ าปี 2559 ของบรษิทั โดยพจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี และคณุสมบตัติาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
ปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแลว้ มคีา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม   โดยก าหนดใหผู้ส้อบ
บญัชคีนใดคนหน่ึงดงักล่าวเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิทั 

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมาน้ัน ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร /              
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทัง้ 5 แห่งเป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั  ซึง่เป็นส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบับรษิทั โดยบรษิทัฯ เห็นว่า        
ผูส้อบบญัชแีละทมีงานของบรษิทั ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั มคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณใ์นธรุกจิ
เป็นอย่างด ี อกีทัง้ยงัใหเ้วลาและความส าคญักบักระบวนการส่งมอบงาน มกีารวางแผนการท างานรว่มกนั เป็นการสรา้งความ
เชือ่มัน่ไดว้่าสามารถจดัท างบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ไดท้นัตามก าหนดเวลา 
 กำรลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รำยละเอยีด ปี 2559 (บำท) ปี 2558 (บำท) 

1.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 1 210,000.00 210,000.00 
2.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 2 210,000.00 210,000.00 
3.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 3 210,000.00 210,000.00 
4.  ค่าตรวจสอบบญัชปีระจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 620,000.00 620,000.00 

รวม 1,250,000.00 1,250,000.00 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  376 หนา้ 7 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

วำระที ่  8    พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 
 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ โดยท่านผูถ้อืหุน้

สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ล่วงหนา้ 2 ช ัว่โมง กอ่นการประชมุ ตัง้แต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้
เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชนข์องท่านอย่างเต็มที ่ หากท่านมคี าถามที่
ตอ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอคร ัง้นี ้  สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหนา้  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่8 

 
อน่ึง เพือ่ความสะดวก หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถไปประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุคร ัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี ้หรอืตาม
แบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์www.snjinter.com   ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ  ใน
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นังสอื
มอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้นอกจากน้ันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะได ้
เฉพาะแบบ ก.  หรอื  แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ขอ
เรยีนว่ากรรมการตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉันทะจากท่านไดม้รีายนามและประวตัโิดยสงัเขป  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 
 
 บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการกอ่นวนัประชมุ  เพือ่ความ
สะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้    โดยจา่หนา้ซองถงึ  

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

 
อน่ึง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืท่านผูร้บัมอบ

ฉันทะ  โปรดน ำหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพร์หสับำรโ์คด  ไวแ้ลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่
13  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี ้  พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่ 9 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่
ลงทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย  โดยบรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 
37  ในวนัที ่17 มนีาคม 2559  และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18  มนีาคม 2559 

 
 

         โดยค าสัง่คณะกรรมการบรษิทั 
 
                

                                                                                         
 

  (นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ)์ 
                         กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 7หนา้ 7 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

วำระที ่  8    พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 
 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ โดยท่านผูถ้อืหุน้

สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ล่วงหนา้ 2 ช ัว่โมง กอ่นการประชมุ ตัง้แต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้
เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชนข์องท่านอย่างเต็มที ่ หากท่านมคี าถามที่
ตอ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอคร ัง้นี ้  สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหนา้  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่8 

 
อน่ึง เพือ่ความสะดวก หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถไปประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุคร ัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี ้หรอืตาม
แบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์www.snjinter.com   ซึง่มใีหเ้ลอืก 3 แบบ  ใน
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นังสอื
มอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้นอกจากน้ันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะได ้
เฉพาะแบบ ก.  หรอื  แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ขอ
เรยีนว่ากรรมการตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉันทะจากท่านไดม้รีายนามและประวตัโิดยสงัเขป  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 
 
 บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการกอ่นวนัประชมุ  เพือ่ความ
สะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้    โดยจา่หนา้ซองถงึ  

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

 
อน่ึง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืท่านผูร้บัมอบ

ฉันทะ  โปรดน ำหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพร์หสับำรโ์คด  ไวแ้ลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่
13  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี ้  พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่ 9 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่
ลงทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย  โดยบรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 
37  ในวนัที ่17 มนีาคม 2559  และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18  มนีาคม 2559 

 
 

         โดยค าสัง่คณะกรรมการบรษิทั 
 
                

                                                                                         
 

  (นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ)์ 
                         กรรมการผูจ้ดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หนา้ 8 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 36 

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

ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซด ์  เลขที ่  372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่  เขตบางคอแหลม  
กรงุเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่ 28  เมษายน  2558 เวลา 13.00 น.  มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้คร ัง้ที ่36 ทัง้สิน้  71 คน  เป็นจ านวน 97 ราย  รวมจ านวนหุน้  126,533,832  หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 84.39 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทัฯ  ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู ้
ถอืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด  และตอ้งมหุีน้นับรวมกนั
ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
คร ัง้ที ่36 (Record date) ในวนัที ่17 มนีาคม 2558   และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีด
สมุดทะเบยีนในวนัที ่18 มนีาคม 2558  มผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 889 ราย  รวมจ านวนหุน้ 149,930,828 หุน้ 

นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา  ประธานทีป่ระชมุ กล่าวเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 36 ในนามของคณะกรรมการ  
ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนันี ้  และขอตอ้นรบัทุกท่านเขา้สูก่ารประชมุ  รวมถงึได ้
แนะน ากรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ซึง่ประกอบดว้ย 

 
กรรมการบรษิทั 

  1.  นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบรษิทั  
         ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
         ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2.  นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบรษิทั  
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหา 

  3.  นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการผูจ้ดัการ  
         ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

4.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการรองผูจ้ดัการ 
        กรรมการบรหิาร และ 
        กรรมการสรรหา  

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

6. นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ  กรรมการอสิระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นางประดษิฐา  จงวฒันา  กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  8.  นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา  กรรมการอสิระ และ 
         กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  9.  นางแกว้ตา  องคส์รณะคม  กรรมการบรษิทั 
         กรรมการบรหิาร  
         กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

10. ศ.ดร.มาลนิ  จลุศิร ิ   กรรมการบรษิทั  
ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม และ 
กรรมการบรหิาร  

11.  นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทัและ  
กรรมการบรหิาร  

12.  นางธรีดา  อ าพนัวงษ ์  กรรมการบรษิทั  
13.  นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
14.  นายสุเทพ  ด่านศิรวิโิรจน ์ กรรมการบรษิทั 

 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  378 หนา้ 9 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
ผูบ้รหิาร 
 

1.  นายวาฤทธิ ์  ตรตีราพนัธ ์  ผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 
         และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
  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  
         กรรมการบรหิาร และ 
         กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

 
กรรมการชดุย่อย 

1.  นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  2.  นางสธุญัญา  สุมะนา   กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

3.  นางดารณี   อรรจนียกลุ  กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  4. นางธญันันท ์  ตนัตโิกวทิ  กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

  5.  นางรจุาภา  ศรสีุรางค ์  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  6.  นายภทัร   วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

เลขานุการบรษิทั 
  นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ 

 
ผูส้อบบญัช ี จากส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

  นายชยักรณ ์   อุ่นปิตพิงษา 
 
ดงัน้ัน  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึผูบ้รหิาร

สูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 
 
นอกจากนี ้ เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส  คณุปรชีา สวน และ คุณพชัรนิทร ์ คชพลายา ผูแ้ทนจาก 

ส านักงานสอบบญัช ีบรษิทัส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  คุณกอบสุข  แสงสวสัดิ ์และ คณุสุพรรณี เหลอืงสถติ 
บรษิทั วรีะ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

 
นางสุกญัญา กรีตปิระเสรฐิ เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่

ดขีองบรษิทัฯ เกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัน้ัน  ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ 
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงันี ้

 
1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซดข์อง
บรษิทัฯ  ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 น้ัน  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งเพือ่
บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 9หนา้ 9 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
ผูบ้รหิาร 
 

1.  นายวาฤทธิ ์  ตรตีราพนัธ ์  ผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 
         และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
  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  
         กรรมการบรหิาร และ 
         กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

 
กรรมการชดุย่อย 

1.  นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  2.  นางสธุญัญา  สุมะนา   กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

3.  นางดารณี   อรรจนียกลุ  กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  4. นางธญันันท ์  ตนัตโิกวทิ  กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 

  5.  นางรจุาภา  ศรสีุรางค ์  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  6.  นายภทัร   วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

เลขานุการบรษิทั 
  นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ 

 
ผูส้อบบญัช ี จากส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์

  นายชยักรณ ์   อุ่นปิตพิงษา 
 
ดงัน้ัน  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมถงึผูบ้รหิาร

สูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 
 
นอกจากนี ้ เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส  คณุปรชีา สวน และ คุณพชัรนิทร ์ คชพลายา ผูแ้ทนจาก 

ส านักงานสอบบญัช ีบรษิทัส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  คุณกอบสุข  แสงสวสัดิ ์และ คณุสุพรรณี เหลอืงสถติ 
บรษิทั วรีะ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

 
นางสุกญัญา กรีตปิระเสรฐิ เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่

ดขีองบรษิทัฯ เกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัน้ัน  ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ 
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงันี ้

 
1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซดข์อง
บรษิทัฯ  ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 – 31 ธนัวาคม 2557 น้ัน  ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งเพือ่
บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

 
 
 

หนา้ 10 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

 
 
2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้จดัส่งค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านทางเวบไซด ์

www.snjinter.com หรอืทางไปรษณียล์งทะเบยีนมายงับรษิทัฯ ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัด
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามทีล่ว่งหนา้กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มายงั
บรษิทัฯ แต่อย่างใด 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถ้อืหุน้ได ้  ซึง่มขีอ้มูลโดยสงัเขปตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที ่6 

 
นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ เลขานุการบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารลงมตติ่าง ๆ ในการประชมุคร ัง้นีใ้หถ้อื

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้  43  คอื  ใหนั้บ 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย      ซึง่ผูถ้อืหุน้
สามารถออกเสยีงลงคะแนนเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีง
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และ/หรอืงดออกเสยีงเท่าน้ัน   จากน้ันจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่ม
ประชมุ  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในวาระน้ันๆ  ทัง้นี ้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่ม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้  โดยสง่หนังสอืมอบฉันทะใหบ้รษิทัล่วงหนา้  บรษิทัไดบ้นัทกึ
คะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากการประชมุไดเ้ร ิม่แลว้  ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

ตามวาระทีย่งัไม่ไดเ้ร ิม่พจิารณา และบรษิทัจะนับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเป็นองค ์
ประชมุ ตัง้แต่วาระทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป  โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในกรณีทีม่ผีูถ้อื
หุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เท่าน้ัน 

 
เพือ่ใหก้ารนับคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและโปรง่ใส บรษิทัจะนับคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  ซึง่ผูถ้อืหุน้จะเห็น

ผลคะแนนในแตล่ะวาระบนหนา้จอพรอ้มกนั ผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดร้บัป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ ตัง้แตล่งทะเบยีน
รว่มประชมุ  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หนา้ที่
จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนน  ซึง่เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนทนัท ี

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  โปรดระบุความเห็นเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มลง
นามในบตัรลงคะแนน  กรณีมผีูไ้ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใด ใหย้กป้าย
คะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะนับคะแนน และเมือ่เสรจ็สิน้การลงมตใินวาระนี ้ เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
เมือ่จบวาระนี ้

 
กรรมการบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ขอใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณีผู ้

ถอืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ และในการประชมุ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม 
ขอใหย้กมอื และซกัถามในวาระน้ันๆ 

 
 ต่อจากน้ัน ประธานทีป่ระชมุไดม้อบหมายให ้นายธรีะศกัดิ ์วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการและนางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ  
เลขานุการบรษิทั  เป็นผูด้ าเนินการประชมุต่อไป 
 กรรมการผูจ้ดัการ น าทีป่ระชมุเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด 8 วาระ ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่1 ไดม้ผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 2 คน เป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ 2 
ราย ซึง่ถอืหุน้รวม 44,945 หุน้ รวมเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 73  คน เป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ 99 ราย 
รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 126,578,777  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
 
วำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 35 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่22 เมษำยน 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่35 บรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัท ารายงานการประชมุดงักลา่วภายใน 14 วนันับแตว่นัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านทางเว็บไซดข์องบรษิทั (www.snjinter.com) และได ้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่35 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัองัคารที ่22 เมษายน 2557 ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้พรอ้ม
หนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3710 หนา้ 11 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 

   -  ไม่เห็นดว้ย        0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง   0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระที ่2  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ ีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 ที่
ผ่านมาน้ัน คณะกรรมการไดจ้ดัพมิพร์ายละเอยีดลงในรายงานประจ าปี 2557 ทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในรปู CD-ROM เป็น
ล่วงหนา้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
  และขอเรยีนแจง้ความคบืหนา้ การเป็นแนวรว่มปฏบิตัติอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่  ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่
1/2558 เมือ่วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์ 2558 มมีตอินุมตั ิ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาแผนการ
ปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติอยา่งเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานความถูกตอ้งโปรง่ใส   
  กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม   

จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2557 
     ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

 กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ ีแ้จงวา่งบการเงนิ สิน้สุด  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทาง
การเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในรปูของ CD-ROM เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  
โดยสรปุสาระส าคญั ดงันี ้

 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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 าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 217.2 202.0 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.45 1.35 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  

  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์
  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย       0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและจา่ยเงนิปันผล 
  ในปี 2557 บรษิทัฯ ม ี
  ก าไรสุทธปิระจ าปี 2557   =    202,023,733.47  บาท 
  ก าไรทีจ่ะน ามาจดัสรรทัง้สิน้   = 1,162,538,586.72  บาท 
  คณะกรรมการฯ ขอเสนอจดัสรรก าไร ดงันี ้
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 11หนา้ 11 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 

   -  ไม่เห็นดว้ย        0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง   0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระที ่2  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ ีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 ที่
ผ่านมาน้ัน คณะกรรมการไดจ้ดัพมิพร์ายละเอยีดลงในรายงานประจ าปี 2557 ทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในรปู CD-ROM เป็น
ล่วงหนา้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
  และขอเรยีนแจง้ความคบืหนา้ การเป็นแนวรว่มปฏบิตัติอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่  ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่
1/2558 เมือ่วนัที ่ 24 กุมภาพนัธ ์ 2558 มมีตอินุมตั ิ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ โดยบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาแผนการ
ปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติอยา่งเป็นรูปธรรม บนพืน้ฐานความถูกตอ้งโปรง่ใส   
  กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม   

จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2557 
     ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 
วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

 กรรมการผูจ้ดัการ  ไดช้ ีแ้จงวา่งบการเงนิ สิน้สุด  ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทาง
การเงนิ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ในรปูของ CD-ROM เป็นการล่วงหนา้ พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  
โดยสรปุสาระส าคญั ดงันี ้

 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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 าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 217.2 202.0 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.45 1.35 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  

  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์
  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย       0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง  0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและจา่ยเงนิปันผล 
  ในปี 2557 บรษิทัฯ ม ี
  ก าไรสุทธปิระจ าปี 2557   =    202,023,733.47  บาท 
  ก าไรทีจ่ะน ามาจดัสรรทัง้สิน้   = 1,162,538,586.72  บาท 
  คณะกรรมการฯ ขอเสนอจดัสรรก าไร ดงันี ้
 
 
 

หนา้ 12 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 
 
 4.1  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 58. บรษิทัตอ้งจดัสรร
เงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา
จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมจี านวนถงึหน่ึงในสบิ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  ณ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ 
มทุีนจดทะเบยีน 200,000,000.00 บาท มทุีนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้จ านวน 149,930,828.00 บาท และมเีงนิส ารองตาม
กฎหมาย 20,000,000.00 บาท  ซึง่เท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบยีน  จงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเพิม่  
เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย         0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง    0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 4.2  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2557 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า บรษิทัฯ  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของก าไรสุทธจิากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ (ตามวธิรีาคาทุน) แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั   
 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ คร ัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ เพือ่อนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัรา 0.85 บาทตอ่หุน้ เป็นเงนิ 127,441,203.80  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 63.08  ของก าไรสุทธ ิ 
โดยจา่ยจากก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
(1) เงนิปันผลจ านวน 0.34 บาทตอ่หุน้ โดยจา่ยจากก าไรสะสม ส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 30 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณสามสบิส่วนเจ็ดสบิ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทว ิ
(2)  เงนิปันผลจ านวน 0.51 บาทตอ่หุน้ โดยจา่ยจากก าไรสะสม สว่นทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิหา้ส่วนเจ็ดสบิหา้ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทว ิ
 ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล   ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2558   และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์โดย
วธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่12 พฤษภาคม 2558 โดยก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 2558 
 

อตัราการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่ว สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีก่ าหนดไวข้องบรษิทั   และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของบรษิทัฯ  ซึง่บรษิทัฯ จะยงัคงมกี าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลอืยกไป เป็นจ านวนเงนิ 1,035,097,382.92  บาท 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,578,777   หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย        0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง   0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่5   ไดม้ผีูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ขึน้  จ านวน 1 คน เป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ 1 
ราย ซึง่ถอืหุน้รวม 123,764 หุน้    รวมเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้  74  คน เป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ 100 
ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 126,702,541  หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 84.51 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3712 หนา้ 13 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 
 
วำระที ่ 5 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ และเสนอแตง่ต ัง้กรรมกำร
เขำ้ใหม่อกี 1 ต ำแหน่ง 
 
 5.1  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ 

กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 21 
ก าหนดไวว้่า “ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได”้  

 
ปัจจบุนัต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 14 ต าแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัที่

ตอ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คอื 
 
1.  ดร.อตัถกร       กลัน่ความด ี กรรมการรองผูจ้ดัการ,กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
2.  นางแกว้ตา            องคส์รณะคม กรรมการ,กรรมการบรหิาร,กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
3.  นายขจรศกัดิ ์       วนัรตันเ์ศรษฐ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.  นางพศิมยั        จนัทรเุบกษา กรรมการอสิระ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  พลเรอืเอกอภชิาต    เพ็งศรทีอง กรรมการอสิระ และ  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 
ทัง้นีบ้รษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้กอ่นการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
 
คณะกรรมการสรรหาจงึไดม้กีารพจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผูม้สีว่นไดเ้สยีทีค่รบ

ก าหนดออกตามวาระคร ัง้นี ้คอื ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี และนางแกว้ตา  องคส์รณะคม ไม่ไดร้ว่มออกเสยีงในคราวการพจิารณา
เลอืกตัง้ตนเอง ซึง่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาไดเ้ห็นควรให ้เสนอชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ทัง้ 5 ท่าน ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  และเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ทัง้  5 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาหารอืกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยไดพ้จิารณา

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

 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ  ซึง่เป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ทีด่ ารงต าแหน่งนาน

กว่า  9  ปี  ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ  เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ  และ
ประสบการณใ์นดา้นทีบ่รษิทัตอ้งการ  และยงัสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ี คณะกรรมการบรษิทัจงึ
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ  เป็นกรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

 
จงึเห็นสมควรเสนอรายชือ่กรรมการทัง้ 5 ท่าน ทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่36 เพือ่

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

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่วา่จะท าเพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผ์ูอ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้” ดงัน้ัน ขอแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า “กรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ในคราวประชมุนี ้ ได ้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและแขง่ขนักบับรษิทั คอื นางแกว้ตา องค ์
สรณะคม ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์จ ากดั” 

 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 13หนา้ 13 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 
 
วำระที ่ 5 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ และเสนอแตง่ต ัง้กรรมกำร
เขำ้ใหม่อกี 1 ต ำแหน่ง 
 
 5.1  พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรบรษิทัแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ 

กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 21 
ก าหนดไวว้่า “ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได”้  

 
ปัจจบุนัต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 14 ต าแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัที่

ตอ้งออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน คอื 
 
1.  ดร.อตัถกร       กลัน่ความด ี กรรมการรองผูจ้ดัการ,กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
2.  นางแกว้ตา            องคส์รณะคม กรรมการ,กรรมการบรหิาร,กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา 
3.  นายขจรศกัดิ ์       วนัรตันเ์ศรษฐ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.  นางพศิมยั        จนัทรเุบกษา กรรมการอสิระ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
5.  พลเรอืเอกอภชิาต    เพ็งศรทีอง กรรมการอสิระ และ  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 
ทัง้นีบ้รษิทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้กอ่นการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
 
คณะกรรมการสรรหาจงึไดม้กีารพจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผูม้สีว่นไดเ้สยีทีค่รบ

ก าหนดออกตามวาระคร ัง้นี ้คอื ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี และนางแกว้ตา  องคส์รณะคม ไม่ไดร้ว่มออกเสยีงในคราวการพจิารณา
เลอืกตัง้ตนเอง ซึง่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาไดเ้ห็นควรให ้เสนอชือ่กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ทัง้ 5 ท่าน ต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  และเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ทัง้  5 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาหารอืกนัอยา่งกวา้งขวาง โดยไดพ้จิารณา

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

 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ  ซึง่เป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ทีด่ ารงต าแหน่งนาน

กว่า  9  ปี  ยงัคงมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ  เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ  และ
ประสบการณใ์นดา้นทีบ่รษิทัตอ้งการ  และยงัสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ี คณะกรรมการบรษิทัจงึ
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ  เป็นกรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

 
จงึเห็นสมควรเสนอรายชือ่กรรมการทัง้ 5 ท่าน ทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่36 เพือ่

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

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่วา่จะท าเพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผ์ูอ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้” ดงัน้ัน ขอแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า “กรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ในคราวประชมุนี ้ ได ้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและแขง่ขนักบับรษิทั คอื นางแกว้ตา องค ์
สรณะคม ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์จ ากดั” 

 
 
 

หนา้ 14 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โปรดพจิารณาจากเอกสารทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อื

หุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชมุ 
   

และเน่ืองจากวธิกีารลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการต่างจากวาระอืน่ ๆ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทัง้ทีเ่ห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะท่าน  และเมือ่ลงคะแนนครบแลว้ ขอใหส้่ง
บตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระเป็น
รายบุคคลดงันี ้

 

1.  ดร.อตัถกร    กลัน่ความด ี  
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2.  นางแกว้ตาา    องคส์รณะคม   
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

3.  นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตเิห็นดว้ย 

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย    99 ราย  126,702,531 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย       1  ราย        10            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง   0  ราย          0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

4.  นางพศิมยั    จนัทรเุบกษา   
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย         0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย         0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

5.  พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

 ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
   -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย         0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
   -  งดออกเสยีง     0  ราย         0        หุน้ คดิเป็น      0    % 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3714 หนา้ 15 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

5.2  พจิำรณำเลอืกอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมกำรเขำ้ใหม่อกี 1 ต ำแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานวา่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการใหด้ยีิง่ขึน้ส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มเพือ่

กา้วสู่ประชาคมอาเซยีนและอืน่ๆ  คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอเพิม่ต าเหน่งกรรมการบรษิทั 1 ต าแหน่ง  ซึง่คณะกรรมการสรรหา
ไดพ้จิารณาสรรหา โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิเห็นว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  ประสบการณ ์  ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไป  รวมทัง้มคีุณสมบตัติามกฎหมาย  ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  และขอ้บงัคบับรษิทั  จงึเห็นสมควร
เสนอชือ่  พลต ารวจเอก สมชาย  ประภสัภกัด ี   เป็นกรรมการของบรษิทั  เพิม่อกี 1 ต าแหน่ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

    ดว้ยคะแนน  -  เห็นดว้ย  100 ราย 126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0     หุน้ คดิเป็น       0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0       หุน้ คดิเป็น       0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

ดงัน้ัน  กรรมการของบรษิทัในปี 2558 ม ี15 ท่าน ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้
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    จลุศิร ิ
8. นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  
9. นางธรีดา      อ าพนัวงษ ์
10. นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา      
11. นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ     
12. นางประดษิฐา     จงวฒันา   
13. นายสุรงค ์   องคโ์ฆษิต 
14. นายสุเทพ     ด่านศิรวิโิรจน ์  
15. พลต ารวจเอกสมชาย   ประภสัภกัด ี

 

โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะ  จ านวน 6 ท่าน คดิเป็น  40 %   ประกอบดว้ย 
นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ, นางประดษิฐา   จงวฒันา, นายสุรงค ์ องคโ์ฆษติ, พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง  นางพศิมยั  จนัทรุ
เบกษา, และ พลต ารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี  โดยมกีรรมการตรวจสอบของบรษิทั คอื นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ, นาง
ประดษิฐา  จงวฒันา,  นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต  และ พลต ารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี   

 

 
วำระที ่6  พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32 “หา้มมใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดแก่
กรรมการ เวน้แตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิแ์ละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยั ในฐานะเป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  ซึง่ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” ซึง่เดมิทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
น าไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

  
ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยไปจรงิเป็นเงนิทัง้สิน้ 9.48 ลา้นบาท โดยจา่ยใหก้รรมการบรษิทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 8.55 

ลา้นบาท และค่าเบีย้ประชมุ 0.93 ลา้นบาท  ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีารรายงานสรปุจ านวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล
ในรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ เร ือ่ง ค่าตอบแทน” 

 
ในปี 2558 คณะกรรรมการบรษิทั  ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอใหป้ระชมุ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั จา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการไดใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15.0 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถงึ
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอืน่ทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ใน
กลุม่ธรุกจิเดยีวกนั  รวมถงึอ านาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยขออ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนน าไป
พจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ  โดยวงเงนินีใ้หม้ผีลตัง้แต่วนัที ่ทีป่ระชมุนีอ้นุมตั ิจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงต่อไป  
โดยใหจ้า่ย ดงันี ้

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 15หนา้ 15 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 
 

5.2  พจิำรณำเลอืกอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมกำรเขำ้ใหม่อกี 1 ต ำแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานวา่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการใหด้ยีิง่ขึน้ส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มเพือ่

กา้วสู่ประชาคมอาเซยีนและอืน่ๆ  คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอเพิม่ต าเหน่งกรรมการบรษิทั 1 ต าแหน่ง  ซึง่คณะกรรมการสรรหา
ไดพ้จิารณาสรรหา โดยพจิารณาจากคุณสมบตั ิเห็นว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ  ประสบการณ ์  ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไป  รวมทัง้มคีุณสมบตัติามกฎหมาย  ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง  และขอ้บงัคบับรษิทั  จงึเห็นสมควร
เสนอชือ่  พลต ารวจเอก สมชาย  ประภสัภกัด ี   เป็นกรรมการของบรษิทั  เพิม่อกี 1 ต าแหน่ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

    ดว้ยคะแนน  -  เห็นดว้ย  100 ราย 126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0     หุน้ คดิเป็น       0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0       หุน้ คดิเป็น       0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

ดงัน้ัน  กรรมการของบรษิทัในปี 2558 ม ี15 ท่าน ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้
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    จลุศิร ิ
8. นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  
9. นางธรีดา      อ าพนัวงษ ์
10. นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา      
11. นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ     
12. นางประดษิฐา     จงวฒันา   
13. นายสุรงค ์   องคโ์ฆษิต 
14. นายสุเทพ     ด่านศิรวิโิรจน ์  
15. พลต ารวจเอกสมชาย   ประภสัภกัด ี

 

โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้คณะ  จ านวน 6 ท่าน คดิเป็น  40 %   ประกอบดว้ย 
นายขจรศกัดิ ์  วนัรตันเ์ศรษฐ, นางประดษิฐา   จงวฒันา, นายสุรงค ์ องคโ์ฆษติ, พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง  นางพศิมยั  จนัทรุ
เบกษา, และ พลต ารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี  โดยมกีรรมการตรวจสอบของบรษิทั คอื นายขจรศกัดิ ์ วนัรตันเ์ศรษฐ, นาง
ประดษิฐา  จงวฒันา,  นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต  และ พลต ารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี   

 

 
วำระที ่6  พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32 “หา้มมใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดแก่
กรรมการ เวน้แตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิแ์ละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยั ในฐานะเป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  ซึง่ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” ซึง่เดมิทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
น าไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

  
ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยไปจรงิเป็นเงนิทัง้สิน้ 9.48 ลา้นบาท โดยจา่ยใหก้รรมการบรษิทัเป็นค่าบ าเหน็จกรรมการ 8.55 

ลา้นบาท และค่าเบีย้ประชมุ 0.93 ลา้นบาท  ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีารรายงานสรปุจ านวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กก่รรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล
ในรายงานประจ าปี ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ เร ือ่ง ค่าตอบแทน” 

 
ในปี 2558 คณะกรรรมการบรษิทั  ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอใหป้ระชมุ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั จา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการไดใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15.0 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถงึ
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอืน่ทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ใน
กลุม่ธรุกจิเดยีวกนั  รวมถงึอ านาจ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยขออ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนน าไป
พจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ  โดยวงเงนินีใ้หม้ผีลตัง้แต่วนัที ่ทีป่ระชมุนีอ้นุมตั ิจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงต่อไป  
โดยใหจ้า่ย ดงันี ้

 หนา้ 16 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

 
 

1.  ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจ าปีจา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไปพจิารณาจดัสรร

ตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
 
2. ค่าเบีย้ประชมุ 

  ปี 2558   ปี 2557 
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 

 
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        5,000 บาท/คร ัง้ 
 
2.4 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน                
 ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ    10,000 บาท/คร ัง้      10,000 บาท/คร ัง้ 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ        8,000 บาท/คร ัง้        5,000 บาท/คร ัง้ 
 
2.5  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง       
 ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร ัง้      10,000 บาท/คร ัง้ 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ        8,000 บาท/คร ัง้        5,000 บาท/คร ัง้ 

 
2.6  คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการ     10,000 บาท/คร ัง้       10,000 บาท/คร ัง้ 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ        8,000 บาท/คร ัง้         5,000 บาท/คร ัง้ 

         
2.7  คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  โดยน าเสนอตาม

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทั  
  
ส าหรบัการจา่ยค่าเบีย้ประชมุทุกประเภท จา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแต่ละเดอืน

มากกว่า 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 
บรษิทัฯ ไม่มกีารจา่ยผลตอบแทนอย่างอืน่หรอืสทิธปิระโยชนอ์ย่างอืน่แกก่รรมการ นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

 
ซึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3716 หนา้ 17 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

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

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2557 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดแ้ต่งตัง้  
- นายชยักรณ ์อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3196  และ/หรอื  
- ดร.วริชั   อภเิมธธี ารง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 และ/หรอื 
- นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5202 

 
แห่งส านักงาน  ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทั

ฯ ทัง้สิน้ 1,100,000.00 บาท  
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ.39/2548 เร ือ่ง “หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20)” ก าหนดใหม้กีาร
หมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  โดยบรษิทัฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านักงานสอบ
บญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ หรอืบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิทีท่ าหนา้ทีค่รบ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ไดต้่อเมือ่
พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชตีดิตอ่กนั 

ในปี 2558 คณะกรรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบ
บญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน การมมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้

 

1. นายชยักรณ ์ อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2557 
 

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

3. นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

4. นายปรชีา  สวน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 
แห่งส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง  โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึง

ขา้งตน้มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี 
 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชจีาก ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ ทีไ่ดเ้สนอใหม้กีารแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้น้ัน 
เป็นผูส้อบบญัชสีงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย  โดยทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์ หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแตอ่ย่างใด  

 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 17หนา้ 17 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

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

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในปี 2557 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดแ้ต่งตัง้  
- นายชยักรณ ์อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3196  และ/หรอื  
- ดร.วริชั   อภเิมธธี ารง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 และ/หรอื 
- นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5202 

 
แห่งส านักงาน  ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทั

ฯ ทัง้สิน้ 1,100,000.00 บาท  
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ.39/2548 เร ือ่ง “หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20)” ก าหนดใหม้กีาร
หมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  โดยบรษิทัฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านักงานสอบ
บญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้ หรอืบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิทีท่ าหนา้ทีค่รบ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ไดต้่อเมือ่
พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชตีดิตอ่กนั 

ในปี 2558 คณะกรรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบ
บญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน การมมีาตรฐานการท างานทีด่ ีมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้

 

1. นายชยักรณ ์ อุน่ปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ ตัง้แต่ปี 2557 
 

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

3. นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

4. นายปรชีา  สวน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 
แห่งส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง  โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึง

ขา้งตน้มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี 
 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชจีาก ส านักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ ทีไ่ดเ้สนอใหม้กีารแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้น้ัน 
เป็นผูส้อบบญัชสีงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย  โดยทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์ หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแตอ่ย่างใด  

 
 
 
 
 

หนา้ 18 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

 
 
โดยมรีายละเอยีดของค่าสอบบญัช ีปี 2558 ดงันี ้
 

รำยละเอยีด ปี 2558 (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 3 บรษิทั  ซึง่ค่าสอบ

บญัชดีงักล่าวเป็นการใหบ้รกิารสอบบญัชเีท่าน้ัน ไม่มกีารใหบ้รกิารอืน่นอกเหนือจากการสอบบญัช ี จ านวนเงนิรวม 665,000 
บาท  โดยค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในปี 2558 อาจเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อย และ/หรอื ปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิ
ระหว่างปี   

 
ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้
 

รำยละเอยีด ปี 2558 (บำท) 
1. ค่าสงัเกตการณท์ าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000.00 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ กรรมการผูจ้ดัการ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีง
ลงคะแนน  
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัเิป็นเอกฉันท ์

  ดว้ยคะแนน -  เห็นดว้ย   100 ราย  126,702,541 หุน้ คดิเป็น 100.00 % 
    -  ไม่เห็นดว้ย          0  ราย        0            หุน้ คดิเป็น      0    % 
    -  งดออกเสยีง     0  ราย        0        หุน้ คดิเป็น      0    % 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วำระที ่8  พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

 
คุณปรชีา  จนิตนานนท ์ผูร้บัมอบอ านาจ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดม้คี าถามถามในทีป่ระชมุ และ คุณธรีะศกัดิ ์  วกิติ

เศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักลา่ว ดงันี ้
 
ค าถาม 
ตามรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา  บรษิทั ไดเ้ขา้รว่มลงนามในค าประกาศเจตนารมณ ์ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัช ัน่ ขอทราบความคบืหนา้  
 
ค าตอบ 
บรษิทั ไดก้ าหนด นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่  ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์
2558 ซึง่ขัน้ตอนตอ่ไป จะมกีารแต่งตัง้คณะท างาน  แต่โดยนโยบายของบรษิทัทีม่อียู่เดมิ  ไดม้กีารจดัการเร ือ่งการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่มากอ่นลว่งหนา้ 6-7 ปีมาแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3718 หนา้ 19 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

 
 

 
 คุณฉัตรชยั อภธินากรพงศ ์  ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้ซกัถามในทีป่ระชมุ และ คุณบุญเกยีรต ิโชควฒันา ประธานทีป่ระชมุ 
และ คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้
 
 ค าถาม   
 ในอนาคต 3-5 ปีขา้งหนา้ ยอดขายของบรษิทั มโีอกาสโตถงึ 10,000 ลา้นบาทหรอืไม่ / และตอ้งลงทุนเพิม่หรอืไม่ 
 
 ค าตอบ 
 ตัง้ใจทีจ่ะใหถ้งึ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเศรษฐกจิ การแขง่ขนั ความยัง่ยนืในการท าธรุกจิ / และในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา เรามกีารลงทุน
ไปพอสมควรแลว้ มกี าลงัการผลติทีเ่พยีงพอ เราตอ้งมกีารเสาะหาลูกคา้อย่างตอ่เน่ือง มผีลภิณัฑใ์หม่ๆ ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ เพือ่ให ้
เตบิโตอย่างทีท่่านเห็น 
  

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกรรมการจงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 
  

จากน้ันจงึขอปิดการประชมุ 
 
 

เลกิประชมุเวลา  13.50 น. 
 

         นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 
 
                                        (นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา) 
                                                                     ประธานทีป่ระชมุ 
 
 
 
 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 

           นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ 
            

             (นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ) 
                             เลขานุการบรษิทั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนา้ 20 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 

 

 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
1.   ชือ่-นำมสกลุ -     นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา 
 อำย ุ  -     69  ปี       
 สญัชำต ิ      -    ไทย 
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยันเรศวร 
- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 
- B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, Massachusets, U.S.A. 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003  
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 41/2004 

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 ต ำแหน่งในบรษิทั  - ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -    33  ปี 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

5  แห่ง 
 
 
 
 
 

2523 – ปัจจบุนั 
 
 
2529 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

- กรรมการผูอ้ านวยการและประธาน      
  กรรมการบรหิาร  
  บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
- กรรมการ  บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
- ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ ์
- ประธานกรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี 
- ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซยีฟุตแวร ์

56  แห่ง - - 

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ) 11,812,551 หุน้  =  7.88 %   
 

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558   จ านวน 1/1    คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั   จ านวน   5/5 คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการสรรหา   จ านวน 4/4    คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการก าหนดาค่าตอบแทน จ านวน 1/1 คร ัง้ 
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ดา้นการบรหิารงานในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร ดา้น
การตลาด และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟช ัน่ การรเิร ิม่ผลติภณัฑ ์
และรเิร ิม่โครงการ และการแกไ้ขวกิฤตกิารณ ์ขององคก์รทีป่ระสบ
ปัญหา 

 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ 
     ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 

 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 19หนา้ 19 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่1 

 
 

 
 คุณฉัตรชยั อภธินากรพงศ ์  ผูถ้อืหุน้รายย่อย มขีอ้ซกัถามในทีป่ระชมุ และ คุณบุญเกยีรต ิโชควฒันา ประธานทีป่ระชมุ 
และ คุณธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว ดงันี ้
 
 ค าถาม   
 ในอนาคต 3-5 ปีขา้งหนา้ ยอดขายของบรษิทั มโีอกาสโตถงึ 10,000 ลา้นบาทหรอืไม่ / และตอ้งลงทุนเพิม่หรอืไม่ 
 
 ค าตอบ 
 ตัง้ใจทีจ่ะใหถ้งึ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเศรษฐกจิ การแขง่ขนั ความยัง่ยนืในการท าธรุกจิ / และในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา เรามกีารลงทุน
ไปพอสมควรแลว้ มกี าลงัการผลติทีเ่พยีงพอ เราตอ้งมกีารเสาะหาลูกคา้อย่างตอ่เน่ือง มผีลภิณัฑใ์หม่ๆ ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ เพือ่ให ้
เตบิโตอย่างทีท่่านเห็น 
  

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกรรมการจงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 
  

จากน้ันจงึขอปิดการประชมุ 
 
 

เลกิประชมุเวลา  13.50 น. 
 

         นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 
 
                                        (นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา) 
                                                                     ประธานทีป่ระชมุ 
 
 
 
 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 

           นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ 
            

             (นางสุกญัญา  กรีตปิระเสรฐิ) 
                             เลขานุการบรษิทั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนา้ 20 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 

 

 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
1.   ชือ่-นำมสกลุ -     นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา 
 อำย ุ  -     69  ปี       
 สญัชำต ิ      -    ไทย 
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยันเรศวร 
- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ วทิยาลยัพาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 
- B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, Massachusets, U.S.A. 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003  
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 41/2004 

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 ต ำแหน่งในบรษิทั  - ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -    33  ปี 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

5  แห่ง 
 
 
 
 
 

2523 – ปัจจบุนั 
 
 
2529 – ปัจจบุนั 
2534 – ปัจจบุนั 
2539 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

- กรรมการผูอ้ านวยการและประธาน      
  กรรมการบรหิาร  
  บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
- กรรมการ  บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
- ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ ์
- ประธานกรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี 
- ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซยีฟุตแวร ์

56  แห่ง - - 

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 11,812,551 หุน้  =  7.88 %   
 

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558   จ านวน 1/1    คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั   จ านวน   5/5 คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการสรรหา   จ านวน 4/4    คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการก าหนดาค่าตอบแทน จ านวน 1/1 คร ัง้ 
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ดา้นการบรหิารงานในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร ดา้น
การตลาด และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟช ัน่ การรเิร ิม่ผลติภณัฑ ์
และรเิร ิม่โครงการ และการแกไ้ขวกิฤตกิารณ ์ขององคก์รทีป่ระสบ
ปัญหา 

 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ 
     ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 

 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3720 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 21หนา้ 22 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
3.   ชือ่-นำมสกลุ -     ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  องัสุรงัษี 
 อำย ุ  -     66  ปี       
 สญัชำต ิ      -    ไทย  
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาเอก คณะวทิยาศาสตร ์(จลุชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัมหดิล 
- ปรญิญาตร ี คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
- Certificate in Management of Higher Education from Galilee College,  

Israel and Harvard University Extension School, U.S.A.  
 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 

- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 17/2004 
                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 ต ำแหน่งในบรษิทั   - กรรมการบรษิทั, กรรมการบรหิาร  
       และ ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -    12  ปี 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

- - - 6  แห่ง - - 

  
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 177,284 หุน้  =  0.12 %   
 

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558             จ านวน      1/1     คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั        จ านวน  5/5  คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรหิาร             จ านวน 13/22 คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  จ านวน 4/4  คร ัง้ 
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ดา้นการวจิยัพฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้การวเิคราะหแ์ละ
บรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการสรา้งนวตักรรมผลติภณัฑเ์พือ่
สุขภาพและความงามทกีอ่ผลตอ่เศรษฐกจิได ้

 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการบรษิทั  ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม    -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่
        ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3722 

หนา้ 23 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
4.   ชือ่-นำมสกลุ -     นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์
 อำย ุ  -     65  ปี       
 สญัชำต ิ      -    ไทย  
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาโท  สาขาวชิา Early Childhood Education  จาก  
Worcester College, (U.S.A.) 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 66/2007 

                  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 ต ำแหน่งในบรษิทั   - กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -    9  ปี 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

- - - 6  แห่ง - - 

 
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 2,596,174 หุน้  =  1.73 %  
  

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จ านวน 1/1      คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั จ านวน   4/5  คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 10/22   คร ัง้ 
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ธรุกจิการขาย การจดัหา จดัจา้งสนิคา้ฯ หลากหลายประเภท ทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม    -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ 
        ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 23

หนา้ 23 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
4.   ชือ่-นำมสกลุ -     นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์
 อำย ุ  -     65  ปี       
 สญัชำต ิ      -    ไทย  
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาโท  สาขาวชิา Early Childhood Education  จาก  
Worcester College, (U.S.A.) 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 66/2007 

                  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 ต ำแหน่งในบรษิทั   - กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร  
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -    9  ปี 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

- - - 6  แห่ง - - 

 
 กำรถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) 2,596,174 หุน้  =  1.73 %  
  

 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558 จ านวน 1/1      คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั จ านวน   4/5  คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 10/22   คร ัง้ 
 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ธรุกจิการขาย การจดัหา จดัจา้งสนิคา้ฯ หลากหลายประเภท ทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

 

 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 

 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม    -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ 
        ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 24 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่3 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีอ่อกตำมวำระ (วำระ 5.1) 
 
5.   ชือ่-นำมสกลุ -     นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต 
 อำย ุ  -     65  ปี       
 สญัชำต ิ       -    ไทย 
 กำรศกึษำ  

- ปรญิญาโท  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล   Lamar University, Beaumont, Texas, U.S.A 
- ปรญิญาตร ี สาขาวชิาวศิวกรรมเคร ือ่งกล  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 12/2004 
- หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 ต ำแหน่งในบรษิทั   - กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ 
 จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทั -     8  ปี (โดยนับรวมการด ารงต าแหน่งแลว้ไม่เกนิ 9 ปี) 
 ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   

บรษิทัจดทะเบยีน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผูบ้รหิำร 

- - - - - - 

 
 กำรเขำ้รว่มประชมุในปี 2558 -    สามญัผูถ้อืหุน้ปี 2558  จ านวน 1/1    คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการบรษิทั  จ านวน   5/5 คร ัง้ 
      -    คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน   4/4 คร ัง้ 

 ประสบกำรณ ์ควำมรู ้/ ควำมช ำนำญ - ดา้นบรหิารจดัการและวศิวกรรมศาสตร ์
 ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  -  กรรมการอสิระ  ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
     คดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
     ว่ามคีวามเป็นอสิระทีส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไป 
     ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 ลกัษณะของกำรมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่เป็น

กรรมกำรอสิระ  
นำยสุรงค ์ องคโ์ฆษติ 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
- 
- 

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

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา
ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ไม่เป็น 

2. เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. ม/ีไม่ม ีความสมัพนัธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร  การให ้
กูย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่ม ี

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  - 3   ปี 
 คณุสมบตัติอ้งหำ้ม    -      ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ 
        ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

นิยำม “ กรรมกำรอสิระ”  ของบรษิทัฯ    
 หมายถงึ บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คอื 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่    บรษิทัย่อยบรษิทัรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ   ทัง้นี ้   ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายน้ัน ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า  หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย   บรษิทัรว่ม  บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ     หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส   พีน่อ้ง   และบุตร    รวมทัง้คูส่มรสของบุตร   ของผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อี านาจควบคุม  หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่ม ี หรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน  รวมทัง้ ไม่เป็น  
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่   บรษิทั
ย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
        ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหน่ึง        รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ  การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์  รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้   หรอืรบัความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ย้มื  ค า้ประกนั  การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ  รวมถงึ
พฤตกิารณอ์ืน่ท านองเดยีวกนั  ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหน่ึง     ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ   และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี  ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย  หรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ     ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ    บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย    บรษิทัรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้  เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่   หรอืผูถ้อืหุน้    
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่     

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
  
 ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงคณุสมบตักิรรมการอสิระ กรรมการอสิระของบรษิทั
ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีไ่ดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้  กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่4 

นิยำม “ กรรมกำรอสิระ”  ของบรษิทัฯ    
 หมายถงึ บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คอื 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่    บรษิทัย่อยบรษิทัรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ   ทัง้นี ้   ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายน้ัน ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า  หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย   บรษิทัรว่ม  บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ     หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส   พีน่อ้ง   และบุตร    รวมทัง้คูส่มรสของบุตร   ของผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อี านาจควบคุม  หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่ม ี หรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน  รวมทัง้ ไม่เป็น  
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ   บรษิทัใหญ่   บรษิทั
ย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
        ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหน่ึง        รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบ
กจิการ  การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์  รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้   หรอืรบัความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ย้มื  ค า้ประกนั  การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ  รวมถงึ
พฤตกิารณอ์ืน่ท านองเดยีวกนั  ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหน่ึง     ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ   และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี  ซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย  หรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ     ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ    บรษิทัใหญ่   บรษิทัย่อย    บรษิทัรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้  เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่   หรอืผูถ้อืหุน้    
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่     

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
  
 ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงคณุสมบตักิรรมการอสิระ กรรมการอสิระของบรษิทั
ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีไ่ดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้  กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 

 
 หนา้ 26 ของจ านวนหนา้ 41 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    - ไม่ม ี   
 
 
 
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    - ไม่ม ี
 
 
 
3.  ชือ่-นำมสกลุ -    นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต 
ประเภทกรรมกำร - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
อำยุ      - 65  ปี 
สญัชำต ิ - ไทย 
ทีอ่ยู่ -   119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขมุวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา  
  กรงุเทพฯ 10260 
กำรถอืหุน้ในบรษิทั - ไม่ม ี
กำรมสีว่นไดเ้สยีในทุกวำระ    -  มสี่วนไดเ้สยีในวาระที ่5.1 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออก 

     ตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการพจิารณา
เสนอชือ่ใหไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง  

 
 

 
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 ี
  
 
 
  
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3726 หนา้ 27 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6 

 
 

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

 
กำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่ (4) เดอืนนับแต่วนั

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้  ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั  
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้  สุดแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ย

กว่ายีส่บิหา้ (25) คน  ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช ือ่กนัท า
หนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไว ้
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืนนับแต่วนัไดร้บั
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่ วนั   เวลา    ระเบยีบ

วาระการประชมุและเร ือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ        พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่
ทราบ     เพือ่อนุมตั ิ  หรอืเพือ่พจิารณาแลว้แตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบ        ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ     ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั
สาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

สถานทีท่ีจ่ะใชป้ระชมุตามวรรคหน่ึง    ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืส านักงานสาขา 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดให ้

 
ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่เอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามญั

ประจ าปี 
 
ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ 

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

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

ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 37       หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น
อนัระงบัไป   ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ      ก็ใหนั้ดประชมุใหม่และใหส้่งหนังสอืนัด
ประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้   ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ  หรอืมี
แต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 
ขอ้ 39. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้         มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการ

ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ     เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีติ
ใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

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

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง     หรอืพจิารณาเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี          และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณาใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั  และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้
ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วนักอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสาม (3) วนั   และไม่นอ้ยกว่าสาม (3)  วนั
กอ่นวนัประชมุดว้ย 

 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 27หนา้ 27 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6 

 
 

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

 
กำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่ (4) เดอืนนับแต่วนั

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้  ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั  
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้  สุดแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ย

กว่ายีส่บิหา้ (25) คน  ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช ือ่กนัท า
หนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไว ้
ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืนนับแต่วนัไดร้บั
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่ วนั   เวลา    ระเบยีบ

วาระการประชมุและเร ือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ        พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่
ทราบ     เพือ่อนุมตั ิ  หรอืเพือ่พจิารณาแลว้แตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบ        ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ     ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั
สาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

สถานทีท่ีจ่ะใชป้ระชมุตามวรรคหน่ึง    ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืส านักงานสาขา 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดให ้

 
ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่เอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามญั

ประจ าปี 
 
ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ 

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

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

ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 37       หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น
อนัระงบัไป   ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ      ก็ใหนั้ดประชมุใหม่และใหส้่งหนังสอืนัด
ประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่

สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้   ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ  หรอืมี
แต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 
ขอ้ 39. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้         มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการ

ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ     เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีติ
ใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

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

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง     หรอืพจิารณาเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี          และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณาใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั  และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้
ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 
(7) วนักอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสาม (3) วนั   และไม่นอ้ยกว่าสาม (3)  วนั
กอ่นวนัประชมุดว้ย 

 
 

หนา้ 28 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
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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. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนตนก็ได ้ 
และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยืน่หนังสอืมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
ขอ้ 42. ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเร ือ่งใดซึง่ทีป่ระชมุจะไดล้งมต ิ   ผูน้ั้นไม่มสีทิธจิะออกเสยีงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้น้ัน  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช ีข้าด 
 
ขอ้ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช ีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้   ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้  ซึง่

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

การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธรุกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบั     บุคคลอืน่โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

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 
การจา่ยเงนิปันผล  ใหก้ระท าภายในหน่ึง  (1)   เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี  

ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่ว การจา่ยเงนิปันผลน้ันในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 
 
ขอ้ 57. คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว  ในเมือ่เห็นวา่บรษิทัมผีลก าไร

สมควรพอทีจ่ะท าเชน่น้ัน  และเมือ่จา่ยเงนิปันผลแลว้    ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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ขอ้ 58. บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธิ

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

 
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทุนส ารองอืน่ ทุนส ารองตามกฎหมาย  และทุนส ารองส่วนล า้

มูลคา่หุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิทัได ้
 

คณุสมบตัขิองกรรมกำร  วธิกีำรเลอืกต ัง้กรรมกำร  และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   
ขอ้ 18. ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  
ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก

กรรมการคนหน่ึง        หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้    รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่
ประธานกรรมการมอบหมาย 

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

(1) บรรลุนิตภิาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท า โดยทุจรติ 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติต่อหนา้ที ่

 
ขอ้ 20. กรรมการน้ันใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ตอ่เสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (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 ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้ใหม่ได ้

 
ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท       

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั   หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั    หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน   หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพือ่
ประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ืน่  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
 
กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

ขอ้ 32. หา้มมใิหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใด ใหแ้กก่รรมการ   เวน้แต่จา่ยเป็นค่าตอบแทน ตามสทิธ ิ       และ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกติวิสยัในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั เชน่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เบีย้
ประกนั บ าเหน็จ เงนิอุดหนุน  เงนิรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 
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ขอ้ 58. บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยีส่บิ (1/20) ของก าไรสุทธิ

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

 
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทุนส ารองอืน่ ทุนส ารองตามกฎหมาย  และทุนส ารองส่วนล า้

มูลคา่หุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิทัได ้
 

คณุสมบตัขิองกรรมกำร  วธิกีำรเลอืกต ัง้กรรมกำร  และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   
ขอ้ 18. ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  
ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก

กรรมการคนหน่ึง        หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้    รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่
ประธานกรรมการมอบหมาย 

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

(1) บรรลุนิตภิาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท า โดยทุจรติ 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติต่อหนา้ที ่

 
ขอ้ 20. กรรมการน้ันใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ตอ่เสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (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 ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้ใหม่ได ้

 
ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท       

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั   หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั    หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน   หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพือ่
ประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ืน่  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
 
กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

ขอ้ 32. หา้มมใิหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใด ใหแ้กก่รรมการ   เวน้แต่จา่ยเป็นค่าตอบแทน ตามสทิธ ิ       และ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกติวิสยัในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั เชน่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เบีย้
ประกนั บ าเหน็จ เงนิอุดหนุน  เงนิรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 
            
 
 
 หนา้ 30 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 

 

 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่6 
 
 

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 ี มหีนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคร ัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล  และ

บญัชกี าไรขาดทุน  และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั  เพือ่ช ีแ้จงการตรวจสอบบญัชตีอ่ผูถ้อืหุน้  ใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ันแกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 
………………………………….. 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่7 
 

เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชมุ 
             การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่37 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  

 ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวง
พาณิชยก์ าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ 
(www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

 ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง   ของผูร้บั
มอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่  เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีนิตบิุคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน    ซึง่สามารถ  Download    ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
(www.snjinter.com)    พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ      ผูม้อบ
ฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล และประทบัตราบรษิทั  (ถา้ม)ี 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่ เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ
ดูแลหุน้ 

กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดทัง้  แบบ  ก.  หรอื  แบบ ข. หรอื  แบบ  ค.  แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้   ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
(www.snjinter.com)      พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ       ผูม้อบ
ฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน  (Custodian)    และหลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ 
คอื 

ก. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)   เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
แทน 

ข. หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian)         
(2)  ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ   หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบ

ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. ระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชมุ 
2.1 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธซิกัถามและแสดงความคดิเห็นไดทุ้กวาระ 
2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
2.3 การออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บ หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสยีง 
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชมุ 
             การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่37 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  

 ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวง
พาณิชยก์ าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ 
(www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

 ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง   ของผูร้บั
มอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่  เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีนิตบิุคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข.  แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน    ซึง่สามารถ  Download    ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
(www.snjinter.com)    พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ      ผูม้อบ
ฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล และประทบัตราบรษิทั  (ถา้ม)ี 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่ เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตำ่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ
ดูแลหุน้ 

กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุ  หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

ก าหนดทัง้  แบบ  ก.  หรอื  แบบ ข. หรอื  แบบ  ค.  แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้   ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
(www.snjinter.com)      พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ       ผูม้อบ
ฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน  (Custodian)    และหลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ 
คอื 

ก. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)   เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
แทน 

ข. หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian)         
(2)  ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ   หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบ

ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

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

 
 
 

 

หนา้ 32 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่8 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรสง่ค ำถำมล่วงหน้ำเกีย่วกบักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 
 
             คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการดูแลกจิการ และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการด าเนิน
กจิการ  จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหนา้กอ่นวนั
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่37 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
ขอความรว่มมอืใหส้ง่ค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัองัคารที ่19 เมษายน 2559 
 
 

4. เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วมรวบค าถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาตามล าดบั 
 

 
5. บรษิทัฯ จะตอบค าถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มาล่วงหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่37 
บรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 

วนัองัคำรที ่ 26  เมษำยน  2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนและบตัรประจ าตวั  
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีน, หนงัสอืมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจ านวนหุน้)  
 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  13.00 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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ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่37 
บรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) 

วนัองัคำรที ่ 26  เมษำยน  2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 
(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 

 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนและบตัรประจ าตวั  
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีน, หนงัสอืมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจ านวนหุน้)  
 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  13.00 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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(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)     อายุ                        ปี   อยู่บา้นเลขที ่   
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรอื 

(2)     อายุ                        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 ่  37   ในวนัองัคารที ่  26  เมษายน  2559   เวลา  13.00    น.    ณ หอ้ง
เจา้พระยา 2    โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์   เลขที ่ 372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 
10120  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

    

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ ดงันี ้

     วำระที ่1  เร ือ่ง  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่36  เมือ่วนัองัคำรที ่ 28  เมษำยน  

2558 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
    

  วำระที ่2  เร ือ่ง  รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2558 
    

 วำระที ่3  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงิน ส ำหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวำคม 2558 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3734 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 35 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 10 

 วำระที ่4 เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล 

 วำระที ่4.1  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฏหมำย 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระที ่4.2  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2558  

  (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        นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา                                                                  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา                                               

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสุรงัษี                                                      

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางจติราภรณ ์ วกิติเศรษฐ ์                                                                 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต                                                                  

  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 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 35

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 35 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 10 

 วำระที ่4 เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจำ่ยเงินปันผล 

 วำระที ่4.1  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินส ำรองตำมกฏหมำย 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วำระที ่4.2  เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรเงินปันผลประจ ำปี 2558  

  (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        นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา                                                                  

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา                                               

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสุรงัษี                                                      

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นางจติราภรณ ์ วกิติเศรษฐ ์                                                                 

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ชือ่กรรมการ        นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต                                                                  

  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 

 
หนา้ 36 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 

 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 10 

 

 วำระที ่8  เร ือ่ง  พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
    
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

น้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมี

การพิจารณาหรอืลงมติในเร ื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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3736 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 37 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่10 
 

ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

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

ในการประชมุผูจ้องหุน้ / การประชมุผูถ้อืหุน้สามญั/ วสิามญั คร ัง้ที ่ 37   ในวนัองัคารที ่  26  เมษายน  2559   เวลา  13.00   น.  
ณ หอ้งเจา้พระยา  2  โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด  ์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 37

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 37 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่10 
 

ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

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

ในการประชมุผูจ้องหุน้ / การประชมุผูถ้อืหุน้สามญั/ วสิามญั คร ัง้ที ่ 37   ในวนัองัคารที ่  26  เมษายน  2559   เวลา  13.00   น.  
ณ หอ้งเจา้พระยา  2  โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด  ์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ 38 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่10 

  วาระที ่            เร ือ่งเลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง                                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

    

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 11 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3738 หนา้ 39 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 

 
แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 38 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่10 

  วาระที ่            เร ือ่งเลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง                                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสยีง                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

    

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 11 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  37 39หนา้ 39 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 

 
แผนทีส่ถำนทีจ่ดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

หนา้ 40 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
 

 

 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ยล ำดบัที ่ 12 

 

แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 

  บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)   ขอเรยีนใหท่้านทราบว่า   หากท่านผูถ้อื
หุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจ าปี  2558  แบบรปูเล่ม     กรณุากรอกรายละเอยีดดา้นล่าง    และสง่กลบัไปยงับรษิทัที ่ 
นายสมุติร  ขอไพบูลย ์(เลขานุการบรษิทั)  เลขที ่2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรงุเทพฯ  10120  
โทรศพัท.์ 02-676-2727 ต่อ 2812 หรอืส่ง Fax. ทีห่มายเลขโทรสาร. 02-676-2747  เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี
ใหท่้านตอ่ไป 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3740 หนา้ 41 ของจ านวนหนา้ 41 หนา้ 
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หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  3742 


