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ที ่ S&J  06/2562 
 
                        วนัที ่ 1  เมษายน  2562  
 

หนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 40 
 
เร ือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่40  
เรยีน    ท่านผูถ้อืหุน้ - บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.   สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่39 เมือ่วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561 ในรปูแบบรหสัควิอาร(์QR Code) ซึง่อยู่ในหนังสอืเชญิประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) 
3. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตาม

วาระ 
4. นิยาม “กรรมการอสิระ” 
5. ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการอสิระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้   
7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 
8. ขัน้ตอนการส่งคาํถามล่วงหนา้เกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
10. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 
13. การใชร้หสัควิอาร ์ (QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี และ รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ประจาํปี  2561 
 

             ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 40  ในวนัองัคารที ่ 23  เมษายน  2562  
เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑยีรรเิวอรไ์ซด ์ เลขที ่372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120  ซึง่ในการประชมุคร ัง้นี ้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอ
ชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเร ือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทั  ดงัน้ัน บรษิทัจงึไดก้าํหนดระเบยีบวาระการประชมุเพือ่พจิารณาดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่ 1     พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่39  เมือ่วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล : บรษิัทฯไดม้ีการจดัทํารายงานการประชมุดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบรษิัท www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ และส่งให ้   กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด  ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1 
 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถูกตอ้ง สมควรเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2561 
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : รายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลดําเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2561  ได ้

ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ทีไ่ดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้น้ัน ได ้
จดัทําขึน้ตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2 

 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ    :   เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบ 
 
  การลงมต ิ:  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ 
 
 

http://www.snjinter.com/
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วาระที ่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2561 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : งบการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัทําขึน้โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่สรปุสาระสําคญัไดด้งันี ้

                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัยร์วม  4,876.87 4,032.22 
หนีส้นิรวม  992.11 830.42 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,884.76 3,201.80 
รายไดจ้ากการขาย  4,812.93 3,826.23 
กาํไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 347.40 377.69 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.32 2.52 

  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจาํปี  2561 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลาํดบัที ่2 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 
           ดงักล่าว 

  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :    บรษิทัฯ  มีนโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของกําไรสําหรบัปี
จากงบการเงินเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ซึง่ในปี 2561 
บรษิัทฯ มีกําไรสําหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกจิการ  377.69  ลา้นบาท  รวมทัง้มีกําไรสะสมสําหรบัจดัสรร
จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ :    เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
กาํไร  ดงันี ้

1.  สํารองตามกฎหมาย    บรษิทัฯ  เสนอไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  เน่ืองจาก
บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองครบรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ 

2. เงนิปันผล บรษิทัฯ  เสนอจา่ยเงนิปันผลในอตัรา 1.26 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 188.91 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ  50.02  ของกาํไรสําหรบัปีจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผล
ของบรษิทั โดยจา่ยจากกาํไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื  
(1) เงนิปันผลในอตัรา  0.62 บาทต่อหุน้   โดยจ่ายจากกาํไรสะสมส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ  23 ซึง่  

ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิสามสว่นเจ็ดสบิเจ็ด 
ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47ทว ิ

(2) เงนิปันผลในอตัรา  0.64  บาทต่อหุน้  โดยจา่ยจากกาํไรสะสมส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ  20  ซึง่ 
ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปันผลคูณยีส่บิส่วนแปดสบิ ตาม
ประมวลรษัฎากร มาตรา 47ทว ิ

  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ใหจ้่ายแก่ผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชือ่ ณ           
วนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธริบัเงนิปันผล ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562  และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่   
22  พฤษภาคม  2562  ซึง่ขอ้มูลการจา่ยเงนิปันผลมดีงันี ้

 

   การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงินปันผล ปี  2561 ปี  2560 

1.  กาํไรสําหรบัปี (ลา้นบาท) 377.69 324.98  

2.  จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 149.93 149.93 

3.  เงนิปันผลจา่ยอตัราหุน้ละ (บาท/หุน้) 1.26 1.20 

4.  รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 188.91 179.92 

5.  อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่กาํไรสุทธ ิ (%) 50.02 55.36 
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วาระที ่ 5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ  
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ กรรมการบรษิทั

ตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัการ
เลอืกตัง้ใหม่ได ้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน คอื  

 
1. นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  ประธานกรรมการบรษิัท   ประธานกรรมการสรรหา  

         และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา  รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นางมาลนิ     องัสุรงัษี  กรรมการบรษิทั  ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่ 

สงัคมและกรรมการบรหิาร 
4. นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิาร  และกรรมการสรรหา 
5. นายสุรงค ์     องคโ์ฆษิต  กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

บรษิทัฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562  เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที ่15  พฤศจกิายน  2561 - 31  ธนัวาคม  2561  
ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั      ดงัน้ันคณะกรรมการ
สรรหาจงึไดด้ําเนินการพจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล        โดยกรรมการสรรหาทีม่สี่วนไดเ้สยีไม่ไดอ้อก
เสียงเลือกตัง้ตนเอง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
โดยไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกบัคุณสมบตั ิความรู ้
ความสามารถ    ประสบการณข์องกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหม้คีวามหลากหลาย    และสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์
ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั   โดยใชก้ารวเิคราะหท์กัษะ ประสบการณ ์ความรู ้และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น
ของคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง และพจิารณา
เลือกตัง้ นายพงษช์ยั อธิคมรตันกุล แทน นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่
ประสงคข์อกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบร ิษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณา
คุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการของบรษิัท  แลว้เห็นว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการดงักล่าวมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบกบัธุรกิจของบรษิทัมีประสบการณ ์และมี
ความสามารถที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท  รวมทัง้บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบรษิัท 
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จงึมีมตเิห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการ
สรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ
ในคราวประชมุนีจ้าํนวน 4 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง คอื 

1. นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา 
2. นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา 
3. นางมาลนิ  องัสุรงัษี 
4. นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์

และพิจารณาเลอืกตัง้ นายพงษช์ยั อธคิมรตันกุล แทน นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต กรรมการทีค่รบกําหนด
ออกตามวาระแต่ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัใหเ้สนอชือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  และนิยามกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ  ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ยลําดบัที ่3 และลําดบัที ่4   

 
  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่6   พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32  หา้มมิใหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั  เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัใน
ฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั  ทัง้นีไ้ม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงาน
หรอืลูกจา้งของบรษิทั   สําหรบัปี 2561 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการไวไ้ม่เกนิปีละ 
15 ลา้นบาท  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้ือหุน้
อนุมัติ  บรษิัทฯไดจ้ดัสรรวงเงินดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ  เป็นจํานวนเงิน 12,709,000  บาท  โดยจ่ายให ้
คณะกรรมการบรษิทั  เป็นค่าตอบแทนประจาํปี 11,450,000 บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั  756,000  
บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  195,000  บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา  76,000  
บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  68,000  บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  20,000  บาท  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 72,000  บาท  และค่าเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  72,000  บาท 
 

  โดยหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบรษิทั  อํานาจ  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบ  การเตบิโตและผลการดําเนินงานของบรษิทั  สภาพ
คล่องทางธุรกิจ  ปัจจยัที่อาจมีผลกระทบต่อบรษิัท  หรอืภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  และผลการปฏิบตัิหนา้ทีข่อง
กรรมการแต่ละคน  รวมถงึวงเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  จํานวนเงนิค่าตอบแทนที่
จา่ยในปีทีผ่่านมาและเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 
 
  สําหรบัปี  2562  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาและเสนอใหก้าํหนดวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  โดยมรีายละเอยีดองคป์ระกอบคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้
 

1. ค่าตอบแทนประจาํปี : จา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนนําไป
พจิารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

 
2. ค่าเบีย้ประชมุ       :  ค่าเบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแตล่ะ

เดอืนมากกว่า 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้  รายละเอยีดดงันี ้
 

 ปี 2562 (บาท/คร ัง้) ปี 2561 (บาท/คร ัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
      คณะกรรมการบรษิทั                
      คณะกรรมการตรวจสอบ 

12,000 9,000 12,000 9,000 

      คณะกรรมการสรรหา   
      คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน      
      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง     
      คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม   
      คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

10,000 8,000 10,000 8,000 

 
 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ :  -ไม่ม-ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ  ในวงเงนิไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ
เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัอํานาจ  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบ  การเตบิโตและ
ผลการดําเนินงานของบรษิทั  และมหีลกัเกณฑเ์ทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอืน่ทีอ่ยู่ในกลุ่มธรุกจิเดยีวกนั 

 
  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 



5 

วาระที ่  7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทัผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี  
ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลือกกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได ้  ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  ในปี  2561  คือ      
นายชยักรณ ์ อุ่นปิตพิงษา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3196 และ/หรอื ดร.วริชั  อภเิมธธีาํรง  ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 1378 และ/หรอื    นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  5202 
และ/หรอื ดร.ปรชีา  สวน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   เลขทะเบียน 6718  แห่ง  บรษิทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด ์   
แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั    
 
   ปี   2562   บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปลีย่นผูส้อบบญัช ี     และมบีรษิทัสอบบญัชไีดเ้สนอการใหบ้รกิารและค่า
สอบบญัชแีก่บรษิัท  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและคดัเลือกผูส้อบบญัช ี  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบตัติามขอ้บงัคบับรษิทั และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ความเป็นอสิระ 
มาตรฐานการทํางาน  ผลงานทีผ่่านมา  ความสามารถในการรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้  และเปรยีบเทยีบอตัรา
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแลว้    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า   บรษิทั สํานักงาน 
อีวาย จํากดั  เป็นบรษิัทสอบบญัชทีี่สามารถรองรบัปรมิาณงานของบรษิัทที่เพิ่มขึน้ไดแ้ละมีค่าสอบบญัชทีี่
เหมาะสม  จงึมมีตเิห็นชอบเสนอใหแ้ต่งตัง้ 

1. นางสายฝน   อนิทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4434  และ/หรอื 
2. นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501  และ/หรอื 
3. นางพูนนารถ    เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5238 

แห่งบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2562 ของบรษิัท ซึง่ทัง้ 3 คน ยงัไม่เคยเป็นผูล้ง
ลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั โดยกาํหนดค่าสอบบญัช ีดงันี ้

                                 (หน่วย : บาท) 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2562 
และรบัทราบจํานวนเงนิค่าสอบบญัชสีําหรบัปี 2562 ของบรษิทัย่อย 5  บรษิทั (ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย ในปี 
2562 อาจเปลีย่นแปลงตามจํานวนบรษิทัย่อย และ/หรอืปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

                                 (หน่วย : บาท) 
 

ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากสํานักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้
                                 (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 

ค่าสงัเกตการณทํ์าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ   61,545 
   

 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 

1.  ค่าสอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส 690,000 675,000 

2.  ค่าตรวจสอบบญัชปีระจาํปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 980,000 700,000 

3.  ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000 130,000 

4.  ค่าตรวจสอบยอดยกมา (เฉพาะปีแรก) 50,000 ไม่ม ี

รวม 1,810,000 1,505,000 

คา่สอบบญัช ี ปี 2562 ปี 2561 

1.  บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์  
     จาํกดั (มหาชน) 

1,810,000 1,505,000 

2.  บรษิทัย่อย (5 บรษิทั) 1,130,000 1,010,000 
3.  ค่าตรวจสอบยอดยกมา ของบรษิทัย่อย 5 บรษิทั     
     (เฉพาะปีแรก) 

155,000 ไม่ม ี

รวม 3,095,000 2,515,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :            เห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกและเสนอ 
จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ให ้  นางสายฝน  อนิทรแ์กว้  ผู ส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4434 
และ/หรอื   นายเตมิพงษ ์โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4501  และ/หรอื   นางพูนนารถ   เผ่าเจรญิ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5238   แห่งบรษิทั สํานักงาน อีวาย  จํากดั   เป็นผูส้อบบญัชรีายใหม่ของบรษิทั 
ประจําปี 2562  เน่ืองจากเป็นผูม้ีความเชีย่วชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไป มีความเป็น
อสิระ และมีคุณสมบตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทั สภาวชิาชพีบญัช ีและ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีํานาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงนิของบรษิทั  และ
กาํหนดจาํนวนเงนิค่าตรวจสอบบญัช ีตามทีเ่สนอ 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ที่เสนอมาน้ัน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทัง้    
5 แห่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สํานักงาน อวีาย  จาํกดั  ซึง่เป็นสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบับรษิทั 

 
  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่  8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดย
ท่านผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ล่วงหนา้ 2 ช ัว่โมง ก่อนการประชมุ ตัง้แต่เวลา 
11.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เพือ่ใหท่้านไดร้บัประโยชนส์ูงสุดจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชนข์อง
ท่านอย่างเต็มที ่หากท่านมีคําถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทั ชีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระทีนํ่าเสนอคร ัง้นี ้ สามารถ
จดัส่งคําถามไปล่วงหนา้  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่8 

 

อน่ึง เพือ่ความสะดวก หากท่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถไปประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืน่
เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุคร ัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี ้หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชยก์ําหนด  ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซต ์
www.snjinter.com   ซึง่มีใหเ้ลือก 3 แบบ  ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นังสือมอบฉันทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ สําหรบัผูถ้อืหุน้นอกจากน้ันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก.  หรอื  แบบ ข.  
แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่ากรรมการ
ตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉันทะจากท่านไดม้รีายนามและประวตัโิดยสงัเขป  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5 

 

บรษิทัฯ ขอความรว่มมือโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัทําการก่อนวนั
ประชมุ    เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้   โดยจา่หนา้ซองถงึ 

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

อน่ึง เพือ่ใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ และ/
หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดนําหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพร์หสับารโ์คด  
ไวแ้ลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี ้ พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยลําดบัที ่7 มาแสดงต่อเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุ 

 
 
 
 
 

         โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษิทั 
 
                
                                                                                         

  (นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ)์ 
                         กรรมการผูจ้ดัการ  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี  39 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์  เลขที่  372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่ 24  เมษายน  2561 เวลา 13.00 น.  มีผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง  จํานวน  44  ราย  จํานวน 
27,054,926 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 18.05 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทัฯ  ผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉันทะหผู้อ้ืน่เขา้
ประชมุแทน จํานวน 60 ราย  จํานวน 101,488,930 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.69 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของ
บรษิทั รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบทัง้สิน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ จาํนวน 81 คน เป็นจาํนวนผูถ้อืหุน้ 104 ราย  จาํนวนหุน้ 128,543,856 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.74 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั  ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
36 ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2) ของ
จาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด  

นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานทีป่ระชมุ กล่าวเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่39 ใน
นามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนันี ้และขอตอ้นรบัทุก
ท่านเขา้สู่การประชมุ รวมถงึไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร กรรมการชดุย่อย และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ซ ึง่
ประกอบดว้ย 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

  1.  นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบรษิทั  
       ประธานกรรมการสรรหา                    
       และประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

 2.  นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบรษิทั  
  3.  นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการผูจ้ดัการ  
         ประธานกรรมการบรหิาร 

 กรรมการสรรหา และ 
         กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

 4.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการรองผูจ้ดัการ 
        ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิาร และ 
        กรรมการสรรหา  
 5. พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง  กรรมการอสิระ และ 

         กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
 6. นายอมร   อศัวานันท ์  กรรมการอสิระ และ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางประดษิฐา  จงวฒันา  กรรมการอสิระ และ 

 กรรมการตรวจสอบ  
  8.  นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา  กรรมการอสิระ และ 
         กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
  9.  นางแกว้ตา  องคส์รณะคม  กรรมการบรษิทั 
         กรรมการบรหิาร  
         กรรมการสรรหา  
         กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และ 
         กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

10. นางมาลนิ  องัสุรงัษี  กรรมการบรษิทั  
        ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม และ  

         กรรมการบรหิาร 
 11.  นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทั  

 กรรมการบรหิาร และ 
 กรรมการสรรหา  

 12.  นางธรีดา  อําพนัวงษ ์  กรรมการบรษิทั  
 13.  นายสุรงค ์  องคโ์ฆษิต  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 14.  นายสุเทพ  ด่านศิรวิโิรจน ์ กรรมการบรษิทั 
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 15.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี  กรรมการอสิระ  
       กรรมการตรวจสอบ และ 

         ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

โดยกรรมการบรษิทัทีม่ารว่มประชมุ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่39 จาํนวน 15 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

ผูบ้รหิาร 
 
 1.  นายวาฤทธิ ์  ตรตีราพนัธ ์  ผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ  

  2.  นางสาวสุเมธ   สุรชาตชิยัฤทธิ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
 กรรมการบรหิาร และ  
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 3.  นางทองสุข  อุปถมัภากลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายธรุกจิในประเทศ 
         กรรมการบรหิาร และ  

 กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  4.  นางพชัรา   พงษว์จิารณ ์  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

 กรรมการบรหิาร และ 
 กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

กรรมการชดุย่อย 
 

  1.  นางสธุญัญา  สุมะนา   กรรมการบรหิาร และ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 2.  นางดารณี   อรรจนียกลุ  กรรมการบรหิาร และ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 3.  นายภทัร   วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 4.  นางพรรณี  ฉันทวรลกัษณ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  5.  นางธญันันท ์  ตนัตโิกวทิ  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  6.  นางรจุาภา  ศรสีุรางค ์  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  7.  นางทดัทรวง  แสงวเิชยีร  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  8.  นางสาวเยาวลกัษณ ์ โพธนิิมติร ์  กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
  9.  นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐ ี กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ    
  10. นางจรยิา   ธรรมวชริาพร  กรรมการบรหิาร 
  11. นางสาวกฤษณรฐั รศัมสีุรเิยนทร ์ กรรมการบรหิาร 
  12. นายมาโรจน ์  วนานันท ์  กรรมการบรหิาร 

เลขานุการบรษิทั 

        นายสุมติร  ขอไพบูลย ์  ผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงนิ  
กรรมการบรหิาร และ 

         กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

ผูส้อบบญัช ีจาก บรษิทั สํานักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

      ดร.ปรชีา   สวน  

ดงัน้ัน  ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้นี ้ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการชดุย่อย รวมถึงผูบ้รหิารสูงสุด
ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 

ต่อจากน้ัน  นายบุญเกยีรติ  โชควฒันา ประธานฯ มอบหมายให ้นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ และ 
นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้ําเนินการประชมุต่อไป 

นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดม้อบหมายให ้นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั แนะนําผูทํ้า
หนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง พรอ้มทัง้ช ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุและวธิกีารลงมติ
ต่างๆในการประชมุคร ัง้นี ้
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นายสุมิตร ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส   คุณ
กอบสุข   แสงสวสัดิ ์ และ  คุณสุพรรณี   เหลอืงสถติ  ผูแ้ทนจาก  บรษิทั  วรีะ  ลอว ์ ออฟฟิส  จาํกดั  และ  คุณกติศิกัดิ ์    อคัร
ส ิรสิมบตั ิ ผูแ้ทนจากบรษิทั สํานักงานดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั ทําหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีง และการ
นับคะแนนเสยีง 

  เพือ่การปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัเกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทยีมกนัน้ัน ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงันี ้

 
1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซดข์อง
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน - 31 ธนัวาคม 2560 น้ัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งเพือ่
บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  
 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้จดัส่งคําถามล่วงหนา้ สําหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านทาง E-mail address : 
sumit_k@snjinter.com หรอืทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงับรษิัท ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือบอกกล่าว    
นัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่8  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดส่งคําถามทีล่่วงหนา้
กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 
 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถ้อืหุน้ได ้ ซึง่มีขอ้มูลโดยสงัเขปตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยลําดบัที ่5 

สําหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ และวธิกีารลงมตติ่างๆ ในการประชมุคร ัง้นีใ้หถ้อืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43 
คอื ใหนั้บ 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน  เห็นดว้ย  ไม่
เห็นดว้ย   หรอื   งดออกเสยีงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย   และ/หรอืงด
ออกเสยีง รวมทัง้คะแนนตามบตัรเสยี(ถา้ม)ี จากน้ันจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในวาระน้ันๆ  ทัง้นีใ้นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่  เขา้รว่มประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ โดยส่งหนังสอืมอบฉันทะใหบ้รษิทัล่วงหนา้ บรษิทัไดบ้นัทกึคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ 

สําหรบักรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื การลงคะแนนเกนิกว่า 1 ชอ่ง หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชือ่
กาํกบับรเิวณทีข่ดีฆ่า  

ในกรณีทีม่ผูีถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากการประชมุไดเ้ร ิม่แลว้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
ตามวาระที่ยงัไม่ไดเ้ร ิม่พิจารณา และบรษิัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเป็น          
องคป์ระชมุ ตัง้แต่วาระทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุต่อไป  โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในกรณีทีม่ี
ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เท่าน้ัน 

 
เพือ่ใหก้ารนับคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและโปรง่ใส บรษิทัจะนับคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึง่ผูถ้อืหุน้จะเห็น

ผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพรอ้มกนั โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี ้

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท  ผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ทีจ่ะนับคะแนน    พรอ้มทัง้แจกบตัรลงคะแนน   โปรดกรอกเลขทีล่งทะเบียน   ระบุความเห็นลงนามใน  
บตัรลงคะแนน และส่งคนืเจา้หนา้ทีท่นัท ี

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มทัง้
ลงนามในบตัรลงคะแนน  กรณีมผูีถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใด    ให ้
ยกป้ายคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะนับคะแนน และเมือ่เสรจ็สิน้การลงมตใินวาระนี ้เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนน           ผู ้
ถอืหุน้ทุกท่าน 

กรรมการบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ขอใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี   
ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ    ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ    และในการประชมุหากผูถ้อืหุน้ท่านใดม ี ขอ้
ซกัถาม ขอใหย้กมอื และโปรดแนะนําตนเองเพือ่ซกัถามในวาระน้ันๆ 

นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ นําทีป่ระชมุเขา้สู่ระเบียบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด     
9 วาระ ตามลําดบัดงัต่อไปนี ้
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กอ่นเขา้สู่วาระที ่1 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 38 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่24 เมษายน 2560 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่

38 บรษิทัฯ ไดม้ีการจดัทํารายงานการประชมุดงักล่าวภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านทางเว็บไซดข์องบรษิัท 
(www.snjinter.com) และไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่38 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัจนัทรท์ี ่24 เมษายน 
2560 ไปยงัท่านผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวได ้
บนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

  
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 - 0.0042 - 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่2 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2560 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ ีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2560 ทีผ่่านมาน้ัน คณะกรรมการไดจ้ดัพมิพร์ายละเอยีดลงในรายงานประจาํปี 2560 ทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัท่าน         ผู ้
ถอืหุน้ในรปู CD-ROM เป็นการล่วงหนา้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า รายงานดงักล่าวได ้
จดัทําขึน้ตามขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์กลต.) และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยสรปุไดด้งันี ้

 

งบการเงนิรวม 
ปี 2560 ปี 2559 การเปลีย่นแปลง 

(หน่วย : ลา้นบาท) (หน่วย : ลา้นบาท) ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดร้วม 5,182 5,426 (244) (4.50) 
ค่าใชจ้า่ยรวม 4,888 5,112 (224) (4.38) 
กาํไรสาํหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 274 305 (31) (10.16) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 1.83 2.04 (0.2) (10.29) 

 
• รายไดร้วม 5,182 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 4,950 ลา้นบาท รายไดอ้ืน่ 165 ลา้นบาท และส่วน

แบ่งกําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 67 ลา้นบาท) ลดลงจากปีก่อน 244 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได ้
จากการขายทีล่ดลงจากปีกอ่น  303  ลา้นบาท  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศลดลง 342.66 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ  12.95  ส่วนใหญ่เกดิจากยอดขายเคร ือ่งสําอางในต่างประเทศลดลง  ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายใน
ประเทศเพิม่ขึน้ 39.82 ลา้นบาท เกดิจากยอดขายสนิคา้กลุ่มบรรจภุณัฑอ์าหารเพิม่ขึน้ 

• ค่าใชจ้า่ยรวม 4,888 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 224 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก 
- ตน้ทุนขายลดลง 189 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น แต่อตัราส่วนตน้ทุนต่อยอดขายเพิม่ขึน้จากปีกอ่น  รอ้ยละ 

0.85 ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลง เน่ืองจากยอดขายต่างประเทศในกลุ่มสนิคา้ทีม่ีอตัราการทํากําไรทีสู่งมี
ยอดลดลง  

- ค่าใชจ้่ายบรหิารลดลง 40 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบับุคลากร รวมถึงมีการควบคุมดูแล
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ อย่างเหมาะสม 

• กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 274 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 31 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายทีล่ดลง 
ประกอบกบัอตัราการทํากาํไรทีล่ดลง ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารและการขาย ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

http://www.snjinter.com/
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นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานความคบืหนา้ดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ภายหลงัจากที่
บรษิทัไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2559 
บรษิทัไดด้ําเนินการอย่างต่อเน่ืองดงันี ้

1. บรษิัทไดนํ้านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัมาเป็นส่วนหน่ึงในการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาคดัเลือก
บุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมนิผลงาน และการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ทบทวนหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและการต่อตา้น
การคอรร์ปัชนั ใหแ้กก่รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพือ่ปลูกฝังจติสํานึกใหก้บัคนในองคก์ร 

3. มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4. สือ่สารและประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั

ทัง้ภายในบรษิทัและบุคคลภายนอก ผ่านชอ่งทางต่างๆ เชน่ เว็บไซดข์องบรษิทั เอกสารแผ่นพบั เป็นตน้ 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และได ้
แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิจงึขอผ่านไปยงัวาระการประชมุต่อไป 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่3 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ไดช้ ีแ้จงว่างบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้    งบกระแสเงนิสด 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ไดจ้ดัทําขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และได ้
ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึง่ไดจ้ดัส่งไปยงัท่านผูถ้ือหุน้ในรูปของ CD-ROM เป็นการ
ล่วงหนา้ พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้ โดยสรปุสาระสําคญั ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัยร์วม 5,054 4,159 
หนีส้นิรวม 1,230 1,028 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,824 3,131 
รายไดจ้ากการขาย 4,950 4,064 
กาํไรสาํหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 274 325 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 1.83 2.17 

 
นายสมุติร  ขอไพบูลย ์ เลขานุการบรษิทั เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพิม่เตมิ จงึขอเสนอทีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตังิบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 - 0.0042 - 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่4 ไม่มมีผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ในปี 2560 บรษิทัฯ มผีลการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
  กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา        1,265,922,190.40   บาท 
  บวก  กาํไรสําหรบัปี 2560                324,983,898.14   บาท 
  รวม กาํไรทีจ่ะนํามาจดัสรรท ัง้สิน้   1,590,906,088.70   บาท 
  เงนิปันผล (1.20 บาท/หุน้)          (179,916,993.60)   บาท 
  กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกไป    1,410,989,095.10   บาท 

 คณะกรรมการบรษิทั ขอเสนอจดัสรรกาํไร ดงันี ้
 1.  จดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ 
บรษิทัฯ จงึขอเสนอไม่จดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมายในปีนี ้

 2.  เงนิปันผล 
 บรษิทัฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของกําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการดําเนินงานของบรษิทั 

 ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท   คร ัง้ที่  2/2561  เมื่อวนัที ่ 14  มีนาคม  2561  ไดม้ีมติใหนํ้าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัรา 1.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 179,916,993.60 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
55.36  ของกาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยจา่ยจากกาํไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร  แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื 

(1) เงินปันผลในอตัรา 0.56 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 25 ซึง่ผูถ้อืหุน้
ประเภท บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลยี่สิบหา้ส่วนเจ็ดสิบหา้ ตามประมวล
รษัฎากรมาตรา 47 ทว ิ

(2) เงินปันผลในอตัรา 0.64 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 23 ซึง่ผูถ้อืหุน้
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลยีส่ิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวล
รษัฎากรมาตรา 47 ทว ิ

 อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีก่าํหนดไวข้องบรษิทั และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัจะยงัคงมกีาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลอืยกไป เป็นจาํนวนเงนิ  1,410,989,095.10  บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทีม่ีสิทธริบัเงินปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนักําหนดรายชือ่     
ผูถ้ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 23 
พฤษภาคม  2561 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชมุ      ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้    จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ 99.9958 - 0.0042 - 

 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่5   ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ  
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 21 กําหนดไวว้่า “ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน
หน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน            หน่ึง
ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง  
กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได”้  

ปัจจบุนัตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ มีจํานวน 15 ตําแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นีม้กีรรมการบรษิทัที่
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน คอื 

1.  นายอตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการรองผูจ้ดัการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
       กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
2.  นางแกว้ตา  องคส์รณะคม  กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิาร  กรรมการสรรหา 
       กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
3.  พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง  กรรมการอสิระ และกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  
4.  นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา  กรรมการอสิระ และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน    
5.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 
       และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ในคร ัง้นี ้คอื นายอตัถกร  กลัน่ความด ีและนางแกว้ตา  องค ์
สรณะคม ซึง่เป็นกรรมการสรรหาไม่ไดร้ว่มออกเสยีงในคราวการพจิารณาเลอืกตัง้ตนเอง โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทั เห็นว่ากรรมการทัง้ 5 ท่าน ตามรายนามขา้งตน้ เป็นบุคคลทีม่ี
ความรูค้วามสามารถเป็นผูท้ี่มีพืน้ฐานความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพีและไดใ้ชป้ระสบการณข์องท่านเสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บรษิทั ทําใหง้านของบรษิทัประสบความสําเรจ็ดว้ยดีตลอดมา โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ทัง้ 5 ท่านน้ันมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้กําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สําหรบักรรมการอสิระทีด่ํารงตําแหน่งนานกว่า 9 ปี ประกอบดว้ย พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง เป็นผูม้ีความรูด้า้น 
จดัซือ้  จดัหา จดัจา้ง ของระบบราชการ  และนางพศิมยั  จนัทรเุบกษา  เป็นผูม้คีวามรูด้า้นบรหิารจดัการ  สามารถใหค้ําแนะนําที่
เป็นประโยชนต์่อบรษิทั และปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัคงมีคุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กําหนด
คุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั 

อน่ึง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “หา้มมิใหก้รรมการประกอบกจิการอนัมี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะทําเพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผู์อ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้”   ดงัน้ัน  ขอแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า  “กรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ในคราวประชมุนี ้ได ้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและแข่งขนักบับรษิัท คือ นางแกว้ตา         
องคส์รณะคม ดํารงตําแหน่งกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แลบบอราทอรีส่ ์จาํกดั”  

ทัง้นีป้ระวตับุิคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัทัง้ 5 ท่าน พรอ้มทัง้นิยามกรรมการอสิระได ้
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหนา้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

และเน่ืองจากวิธกีารลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านทัง้ที่เห็นดว้ย       
ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่าน  และเมือ่ลงคะแนนครบแลว้ ขอให ้
ส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตาม
วาระ 5 ท่าน ดงันี ้

1.  นายอตัถกร     กลัน่ความด ี  
2.  นางแกว้ตา     องคส์รณะคม 
3.  พลเรอืเอกอภชิาต เพ็งศรทีอง 
4.  นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา 
5.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี



14 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ ดว้ย
การลงคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นรายบุคคลตามลําดบั ดงันี ้

1. นายอตัถกร กลัน่ความด ี
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 

2. นางแกว้ตา องคส์รณะคม 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 

3. พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 102 1 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,489 10 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 0.0000 0.0042 - 

4. นางพศิมยั จนัทรเุบกษา 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 102 1 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,489 10 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 0.0000 0.0042 - 

5. พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 

หมายเหต ุ *  :  คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ดงัน้ัน  กรรมการของบรษิทัในปี 2561 ม ี15 ท่าน ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้
1. นายบุญเกยีรต ิ     โชควฒันา 
2. นางทพิาภรณ ์     โชควฒันา  
3. นายธรีะศกัดิ ์       วกิติเศรษฐ ์
4. นายอตัถกร      กลัน่ความด ี  
5. นางแกว้ตา        องคส์รณะคม 
6. นางมาลนิ        องัสุรงัษี     
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7. นางจติราภรณ ์     วกิติเศรษฐ ์
8. นางธรีดา         อาํพนัวงษ ์
9. นายสเุทพ        ด่านศิรวิโิรจน ์

ตัง้แต่ลาํดบัที ่10 – 15 เป็นกรรมการอสิระจาํนวน 6 ท่าน ซึง่เป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 40 

10. พลเรอืเอกอภชิาต ิ     เพ็งศรทีอง 
11. นางพศิมยั      จนัทรเุบกษา  
12. นายอมร      อศัวานันท ์
13. นางประดษิฐา        จงวฒันา     
14. นายสุรงค ์      องคโ์ฆษิต  
15. พลตํารวจเอกสมชาย   ประภสัภกัด ี

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นายอมร      อศัวานันท ์
2. นางประดษิฐา     จงวฒันา 
3. นายสุรงค ์      องคโ์ฆษิต 
4. พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี

กอ่นเขา้สู่วาระที ่6 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 32 “หา้มมใิหบ้รษิทัฯ จา่ยเงนิหรอื

ทรพัยส์นิอืน่ใดแก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสทิธิแ์ละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยั ในฐานะ
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรอืสวสัดิการทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ”      
ซึง่เดมิทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทนนําไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

ซึง่ในปี 2560 บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรวงเงินดังกล่าวใหแ้ก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิน้ 13,981,000 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี ้

 
รายละเอยีด จาํนวนเงนิ (บาท) 

ค่าตอบแทนประจาํปีคณะกรรมการบรษิทั  12,500,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 912,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 225,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 84,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 68,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 40,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 62,000 
ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 90,000 

 
ในปี 2561 คณะกรรรมการบรษิทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอใหป้ระชมุ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั จ่ายค่าตอบแทนแกก่รรมการไดใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถงึ
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอืน่ทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั  โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัิอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดยีวกนั  รวมถึงอํานาจ  หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  โดยขออํานาจใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําไป
พจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ  โดยวงเงนินีใ้หม้ผีลตัง้แต่วนัทีท่ีป่ระชมุนีอ้นุมตัจินกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงต่อไป 
โดยใหจ้า่ย ดงันี ้

1. ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจาํปีจา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไปพจิารณาจดัสรรตาม

หลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
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2. ค่าเบีย้ประชมุ 

 ปี 2561 (บาท/คร ัง้) ปี 2560 (บาท/คร ัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
      คณะกรรมการบรษิทั                
      คณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 9,000 12,000 9,000 

      คณะกรรมการสรรหา   
      คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน      
      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง     
      คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม   
      คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

10,000 8,000 10,000 8,000 

สําหรบัการจ่ายค่าเบีย้ประชมุทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมีการประชมุในแต่ละ
เดอืนมากกวา่ 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่  
บรษิทัฯ ไม่มกีารจา่ยผลตอบแทนอย่างอืน่หรอืสทิธปิระโยชนอ์ย่างอืน่แกก่รรมการ นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นีใ้หใ้ชจ้นกว่ามกีารเปลีย่นแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่า่ยตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มตปิระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุ ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่7 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่7   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัช ี
นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงิน รายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 49 

“ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั” และ ขอ้ 50 “ผูส้อบบญัชน้ัีนใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ทุกปี  ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกแต่งตัง้กลบัเขา้รบัตําแหน่งอกีก็ได”้  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ.39/2548 เร ือ่ง “หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20)” 
กาํหนดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหินา้ทีส่อบทาน หรอืตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีิดต่อกนั  โดยบรษิทัฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหม่ที่
สงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดิมได ้ หรอืบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิทีทํ่าหนา้ทีค่รบ 5 รอบปี
บญัชตีดิต่อกนั ไดต้่อเมือ่พน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชตีดิตอ่กนั 

ในปี 2561 คณะกรรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบ
บญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิาน การมมีาตรฐานการทํางานทีด่ ีมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  และขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้
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1. นายชยักรณ ์ อุน่ปิตพิงษา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3196  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ในปี 2557 

2. ดร.วริชั   อภเิมธธีาํรง   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่1378 
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ตัง้แต่ปี 2554 - 2556 

3. นายอภริกัษ ์ อตอินุวรรตน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5202  

ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 

4. ดร.ปรชีา  สวน     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6718  
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั ตัง้แต่ปี  2558 – 2560 
 

แห่ง บรษิทั สํานักงาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง  โดยใหผู้ส้อบ
บญัชคีนใดคนหน่ึงขา้งตน้มอีํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี 

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สํานักงาน ดร.วริชั แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั  ทีไ่ดเ้สนอใหม้กีารแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้น้ัน เป็นผูส้อบบญัชสีงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย  โดยทีผู่ส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัย่อย มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์ หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด  

โดยมรีายละเอยีดของค่าสอบบญัช ีปี 2561 ดงันี ้

รายละเอยีด ปี 2561 (บาท) 

1.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 1 225,000.00 

2.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 2 225,000.00 

3.  ค่าสอบทานงบการเงนิ ไตรมาส 3 225,000.00 

4.  ค่าตรวจสอบบญัชปีระจาํปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 700,000.00 

รวม 1,375,000.00 

 
นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจาํนวน 5 บรษิทั  ซึง่ค่าสอบ

บัญชดีังกล่าวเป็นการใหบ้รกิารสอบบัญชเีท่าน้ัน ไม่มีการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญช ีจํานวนเงินรวม 
1,010,000.00 บาท  โดยค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในปี 2561 อาจเปลีย่นแปลงตามจํานวนบรษิทัย่อย และ/หรอื ปรมิาณ
งานทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างปี   

ค่าบรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากสํานักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้

รายละเอยีด ปี 2561 (บาท) 
1. ค่าสงัเกตการณทํ์าลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. ค่าบรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 130,000.00 

 
นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงนิ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่ม ี  ผู ้

ถอืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  จงึลงมตอินุมตัอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 
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กอ่นเขา้สู่วาระที ่8 ไม่มผูีถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิตามคําสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เร ือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย 
เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ จงึเห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33. โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่    วนั
สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั 
 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจํานวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได ้

ทัง้หมด จะเขา้ช ือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร ือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย       ในกรณีเชน่นี้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ทกีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้ือ
หุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้ือหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช ือ่กนั
หรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ั้น จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายใน        สีส่บิหา้ (45) 
วนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเชน่นีใ้หถ้อืว่าเป็นารประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ
เรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจําเป็นที่เกดิจากการจดัใหม้ีการประชมุ และอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตรามวรรคหา้คร ัง้ใด จํานวนผู ้
ถอืหุน้ซึง่มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้
ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้กบ่รษิทั 

ทัง้นีข้อมอบอํานาจใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัที ่ กรม
พฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอีํานาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคําเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบยีน 

นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 103 - 1 - 

จาํนวนหุน้ 128,538,499 - 5,357 - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 99.9958 - 0.0042 - 

กอ่นเขา้สู่วาระที ่9 ไม่มผูีถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

วาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

หลงัจากสิน้สุดวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้
ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม จงึแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าไม่พบบตัรเสียในการ
ลงคะแนน และไดเ้รยีนเชญิ นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 
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นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 
  
 
 

จากน้ันจงึขอปิดการประชมุ 
 
 
 

  ปิดประชมุเวลา  14.00 น. 
 
 

         นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา 
 
                                             (นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา) 
                                                                      ประธานทีป่ระชมุ 
 

 
 
 
 

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
  
          นายสุมติร  ขอไพบูลย ์

        
              (นายสมุติร  ขอไพบูลย)์ 

                               เลขานุการบรษิทั    
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 

 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ 
(วาระ 5) 
 
1.   ชือ่-นามสกลุ :     นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา 
 

 อายุ  :     71  ปี       
 

 สญัชาต ิ      :    ไทย 
 

 การศกึษา :  
- ปรญิญาบรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ 

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

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

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
- กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 ตาํแหน่งในบรษิทั  : ประธานกรรมการบรษิทั, ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ : 22  เมษายน  2523 
 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั :    38  ปี   
 

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :    ดา้นการบรหิารงานในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร  ดา้นการตลาด  
และผลิตภนัฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัแฟช ัน่  การรเิร ิม่ผลิตภณัฑ  ์และรเิร ิม่โครงการ  และการแกไ้ขวิกฤติการณ ์ ขององคก์รที่         
ประสบปัญหา  

 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

5  แห่ง 2559-
ปัจจบุนั
  

- ประธานกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
   บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 

56  แห่ง - - 

 2529-ปัจจบุนั - กรรมการ  บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้    
 2534-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ  บมจ.ประชาอาภรณ ์    
 2559-ปัจจบุนั - กรรมการ  บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี    
 2554-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซยีฟุตแวร ์    

  
 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 13,024,060 หุน้  =  8.69 %   
 
 การเขา้รว่มประชมุในปี 2561  :  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561   จาํนวน 1/1      คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จาํนวน   6/6      คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการสรรหา   จาํนวน         2/2   คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 2/2      คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม       : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
2.   ชือ่-นามสกลุ :     นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา 
 

 อายุ  :     72  ปี    
  
 สญัชาต ิ      :    ไทย 
 

 การศกึษา : 
- ปรญิญาตร ี คณะรฐัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
- เลขานุการ จาก Pitman London 

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

                   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
- กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

 ตาํแหน่งในบรษิทั     : รองประธานกรรมการบรษิทั 
  

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ : 24  เมษายน 2538 
 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั :    23  ปี   
 

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :     
- ในดา้นการบรหิารงานบุคคลในองคก์รใหเ้กดิขวญั  และกาํลงัใจ  อกีทัง้การจดัหาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ 

ความสามารถเขา้มาชว่ยบรหิารงาน  และทํางานใหก้บัองคก์ร  
- สามารถขบัเคลือ่นนโยบายใหร้ดุหนา้ และจดัการกบัวกิฤตติ่าง ๆ  ไดส้าํเรจ็ 
- สามารถมองหา  และประสานใหเ้กดิการสรา้งธรุกจิใหม่ ๆ  รว่มกบัองคก์รอืน่ ๆ ได ้
 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

1 แห่ง 2553-ปัจจบุนั 
 

- กรรมการ  บมจ. โอ ซ ีซ ี
 

25 แห่ง 2517-ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ 
  บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
แลบบอราทอรสี ์

  
 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 13,024,060 หุน้  =  8.69 %  
 
 การเขา้รว่มประชมุในปี 2561 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561  จาํนวน 1/1      คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จาํนวน   4/6   คร ัง้ 
 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
 3.  ชือ่-นามสกลุ :     ศ.ดร.ภญ.มาลนิ   องัสุรงัษี 

 อายุ  :     68  ปี       

 สญัชาต ิ      :    ไทย  

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

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

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 17/2004 

                  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
- กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 

 ตาํแหน่งในบรษิทั   : กรรมการบรษิทั  ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม และ   
             กรรมการบรหิาร  
         

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ : 26  เมษายน  2547 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั :    14  ปี  

ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :    ดา้นการวจิยัพฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลย ี รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละ
บรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัการสรา้งนวตักรรม ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพและความงามทีก่อ่ผลต่อเศรษฐกจิได ้

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

- - - 6 แห่ง - - 

   
 

 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 177,284 หุน้  =  0.12 % 

 การเขา้รว่มประชมุในปี 2561 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561  จาํนวน 1/1     คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จาํนวน   6/6  คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  จาํนวน       15/22   คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการกจิกรรม   
       องคก์รเพือ่สงัคม    จาํนวน   4/4  คร ัง้ 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
 4.  ชือ่-นามสกลุ :     นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์

 อายุ  :     67  ปี     

 สญัชาต ิ       :    ไทย 

 การศกึษา   :  
- ปรญิญาโท  สาขาวชิา Early Childhood Education  จาก Worcester 

College, (U.S.A.)  

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

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

   ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
- กรรมการบรษิทั ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ

คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

 ตาํแหน่งในบรษิทั     : กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิาร  และกรรมการสรรหา 

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ : 23  เมษายน  2550 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั :    11  ปี  

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :    ธรุกจิการขาย  การจดัหา  จดัจา้งสนิคา้  หลากหลายประเภท  ทัง้ใน 
        ประเทศและต่างประเทศ 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 

(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั 
/ 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

- - - 6 แห่ง - - 

 
 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 2,661,174 หุน้  =  1.77 % 

 การเขา้รว่มประชมุในปี 2561 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561  จาํนวน 1/1     คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  จาํนวน   4/6  คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  จาํนวน       17/22  คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการสรรหา  จาํนวน   1/2   คร ัง้ 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
       กระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
5.   ชือ่-นามสกลุ :     ผศ.ดร.พงษช์ยั   อธคิมรตันกุล 

 อายุ  :     48  ปี  

 สญัชาต ิ      :    ไทย 

 การศกึษา :  
- ปรญิญาเอก สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA. 
- ปรญิญาโท  สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA. 
- ปรญิญาตร ี สาขา Production Engineering เกยีรตนิิยมอนัดบั 1          

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  :      ไม่ม ี    

   ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
  - กรรมการอสิระ  ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้ว่ามคีวามเป็นอสิระ 

 ตาํแหน่งในบรษิทั      : กรรมการอสิระ   

 วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ  : ไม่ม ี

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    ไม่ม ี

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :     ดา้นการวางแผนกลยุทธ ์การพฒันาดา้นระบบโลจสิตกิส ์  

 ประสบการณก์ารทํางาน  :  

 - 2561-ปัจจบุนั  - ทีป่รกึษาโครงการพฒันาระบบขอ้มูลเพือ่ประเมนิขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสีตกิส ์
       ของประเทศไทย  สํานักงานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 - 2560-ปัจจบุนั  - คณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องเทศไทย  ฉบบัที ่3 
          (พ.ศ.2560-2564)  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐจิและสงัคมแห่งชาต ิ
   - คณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและกาํกบัดแูลระบบ National Single Window (NSW) 

แต่งตัง้โดย คณะกรรมการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนสง่สนิคา้และบรกิารของประเทศ 
(กบส.) สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

   - ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

   - คณะกรรมการอํานวยการดา้นการสือ่สารองคก์ร สภากาชาดไทย 
   - คณะกรรมการ Logistics & Supply Chain หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ไทย 
   - คณะกรรมการสํานักวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี       

พระจอมเกลา้ธนบุร ี
   - ทีป่รกึษาโครงการโครงการศกึษาและพฒันาระบบโลจสิตกิสข์าเขา้ออ้ยมดั บรษิทั มติรผลวจิยั

พฒันาออ้ยและนํ้าตาล จาํกดั 
- 2559-ปัจจบุนั         - คณะอนุกรรมการประสานงานภาครฐัเพือ่การอาํนวยความสะดวกทางดา้นการคา้และบรกิาร  

อุตสาหกรรมไมซ ์สาํนักงานสง่เสรมิการจดัการประชมุและนิทรรศการ (สสปน.)                  
สํานักนายกรฐัมนตร ี

  - 2556-ปัจจบุนั  - คระกรรมการพจิารณาการประกวดรางวลั Excellent Logistics Management Award     
       (ELMA) กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 - 2549-ปัจจบุนั  - อาจารยพ์เิศษหลกัสตูร MBA คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 - 2547-ปัจจบุนั  - ผูอ้ํานวยการ ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นโลจสิตกิส ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 - 2546-ปัจจบุนั  - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการจดัการโลจสิตกิส ์บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม      
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยปีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

- - - - - - 
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คณุสมบตัเิพิม่เตมิสาํหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

 ลกัษณะของการมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น

กรรมการอสิระ 
ผศ.ดร.พงษช์ยั   อธคิมรตันกุล 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
- จาํนวนหุน้ 
- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

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

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไม่เป็น 

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

เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย ไม่ม ี

 

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม    : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

นิยาม “ กรรมการอสิระ”  ของบรษิทั   
 หมายถงึ บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คอื 

(1) ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิัทรว่ม       
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนรว่มบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งินเดือนประจํา หรอืผูม้ี
อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ี
อํานาจควบคุมของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา มารดา    
คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้ีอํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ  หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อํานาจควบคุมของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้        
ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อีํานาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่   
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
        ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ  
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้หรอืรบัความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ย้มื  คํา้ประกนั  การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทํานอง
เดยีวกนั  ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คู่สญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่
มีตวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหนั้บรวมภาระ
หนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึง่มี   
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่ รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ            ผู ้
ใหบ้รกิารทางวิชาชพีน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้    
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่     

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจํา หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอืน่ ซ ึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ  
  
 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ไดม้ีประกาศเปลีย่นแปลงคุณสมบตักิรรมการอสิระ กรรมการอสิระของบรษิทั
ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีไ่ดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้  กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อย
ลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอิสระของบรษิทัฯ ทุกท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ และไม่ไดด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั 
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ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
 

 
1.  ชือ่-นามสกลุ  -   นายอมร  อศัวานันท ์
ประเภทกรรมการ  - กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  - 70  ปี 
สญัชาต ิ  - ไทย 
ทีอ่ยู่  -   336  ซอยลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง   
    กรงุเทพฯ  10310 
การถอืหุน้ในบรษิทั   - ไม่ม ี 
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ    -  ไม่ม ี 
 
 
 
2.  ชือ่-นามสกลุ  -    นางประดษิฐา  จงวฒันา  
ประเภทกรรมการ   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ        -    69  ปี 
สญัชาต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    466/84  อาคารชดุรเิวอรไ์ซดท์าวเวอร ์2  ถนนพระราม 3  
         แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ 10120 
การถอืหุน้ในบรษิทั   -    0.11% 
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -    ไม่ม ี
 
 
 
3.  ชือ่-นามสกลุ   -    นายสุรงค ์ องคโ์ฆษิต 
ประเภทกรรมการ   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ        -    67  ปี 
สญัชาต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    119 ซอยลาซาล 77 ถ.สขุมุวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา  
         กรงุเทพฯ 10260 
การถอืหุน้ในบรษิทั   -    ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -   มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่ 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

 
 
 

4.  ชือ่-นามสกลุ  -    พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี
ประเภทกรรมการ   -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ        -    76  ปี 
สญัชาต ิ   -    ไทย 
ทีอ่ยู่   -    44/57  ถนนสุขมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
          กรงุเทพฯ 10110 
การถอืหุน้ในบรษิทั   -     ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -     ไม่ม ี
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บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสี ่ (4) เดอืนนับแต่วนั

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้  ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั  
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้  สุดแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ  (10)  ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ช ือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร ือ่งและเหตุผลในการ
ทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ 
(45) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช ือ่กนัหรอืผู ้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ั้น จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเชน่นีใ้หถ้ือว่าเป็นการประชมุผูถ้ือหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้คร ัง้ใดจํานวนผูถ้ือหุน้ซึง่
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้กบ่รษิทั 

ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัทําหนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่วนั  เวลา ระเบยีบวาระ
การประชมุและเร ือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ 
เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย
ทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม  (3)  
วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

สถานทีท่ีจ่ะใชป้ระชมุตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของสํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืสํานักงานสาขา 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามทีก่ฎหมายกําหนดใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชมุสามญั
ประจาํปี 

ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)  ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้ 37. การประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด  เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1)  ช ัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุ
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 37 หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ก็ใหนั้ดประชมุใหม่และใหส้่งหนังสอืนัดประชมุไป
ยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ  หรอืมี
แต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 39. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มีหนา้ทีค่วบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชมุ 
ในการนีต้อ้งดําเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่น
ลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน
หุน้ ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเร ือ่งอืน่ นอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพิจารณาเร ือ่งตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพิจารณาเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจําเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณาใหท้ีป่ระชมุกาํหนดสถานที ่วนั  และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้ต่อไป  
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั
กอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนั
ประชมุดว้ย 
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ขอ้ 40. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธจิะเขา้รว่มประชมุในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ชนิดใดคราวใด 

 
ขอ้ 44. การประชมุสามญัประจาํปีเพือ่พจิารณากจิการเหล่านี ้ คอื   

(1) รายงานกจิการคา้ในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทุน 
(3) พจิารณาจดัสรรกาํไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
(5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 

 
การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้แทนตนก็ได ้ 
และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยืน่หนังสอืมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการกาํหนด ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งทําตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดักาํหนด 

 
ขอ้ 42. ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเร ือ่งใดซึง่ทีป่ระชมุจะไดล้งมต ิ  ผูน้ั้นไม่มสีทิธจิะออกเสยีงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้น้ัน  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
ขอ้ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงมติของทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้  ซึง่

มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ําคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ําคญั  

การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

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

        
การจา่ยเงินปันผล 

ขอ้ 55. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกาํไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม
มใิหแ้บ่งเงนิปันผล 

 
ขอ้ 56. การจา่ยเงนิปันผล  ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
การจ่ายเงนิปันผล  ใหก้ระทําภายในหน่ึง (1) เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี  

ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าว การจา่ยเงนิปันผลน้ันในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 
 
ขอ้ 57. คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว  ในเมือ่เห็นว่าบรษิทัมผีลกาํไร

สมควรพอทีจ่ะทําเชน่น้ัน  และเมือ่จา่ยเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 
ขอ้ 58. บรษิัทตอ้งจดัสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถงึหน่ึงในสบิ (1/10)  ของจํานวนทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

 
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทุนสํารองอืน่ ทุนสํารองตามกฎหมาย  และทุนสํารองส่วนลํา้

มูลค่าหุน้ตามลําดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัได ้
 
 
 

คณุสมบตัขิองกรรมการ  วธิกีารเลอืกต ัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   
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ขอ้ 18. ใหบ้รษิทัมีคณะกรรมการของบรษิทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  
ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก

กรรมการคนหน่ึง หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพนับรษิทั ใหก้รรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสําคญัของบรษิทั 
คณะกรรมการอาจกาํหนดชือ่กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราสําคญัของบรษิทั 
 
ขอ้ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 

(1) บรรลุนิตภิาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระทํา โดยทุจรติ 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติตอ่หนา้ที ่

 
ขอ้ 20. กรรมการน้ันใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

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

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในคร ัง้น้ัน ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในคร ัง้น้ันใหป้ระธานเป็น  ผู ้
ออกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 21. ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกคร ัง้  ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม   (1/3) 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง  ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัน้ันใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก     

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บั
เลอืกตัง้ใหม่ได ้

 
ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท       

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพือ่
ประโยชนต์นหรอืประโยชนผู์อ้ืน่  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
 
การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 32. หา้มมใิหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใด ใหแ้กก่รรมการ   เวน้แต่จา่ยเป็นค่าตอบแทน ตามสทิธ ิ       และ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั  เชน่  เงนิเดอืน  เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง เบีย้
ประกนั บําเหน็จ เงนิอุดหนุน  เงนิรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล ค่านํ้ามนั  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 
            

คณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ี การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี การกาํหนดคา่สอบบญัช ี และการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของ
ผูส้อบบญัช ี

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  
 
ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้เลอืกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้รบั

ตําแหน่งอกีก็ได ้
 
ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชคีวรไดส้นิจา้งเท่าใด   ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กาํหนด 
 
ขอ้ 54. ผูส้อบบญัช ีมีหนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิทัทุกคร ัง้ทีม่ีการพิจารณางบดุล  และ

บญัชกีําไรขาดทุน  และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั  เพือ่ช ีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้  ใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ันแกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 

………………………………….. 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 

 
             การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่40 ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์ 
จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ  Barcode  ดงัน ัน้ เพ ือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน  ผูถ้อืห ุน้และ
ผูร้ บัมอบฉนัทะท ีจ่ะไปประช มุโปรดนําหนงัสอืเช ญิประช มุท ีม่  ี  Barcode  (แบบฟอรม์การลงทะเบยีน) ไปในวนั
ประช มุดว้ย 
 
1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื 

หนังสอืเดนิทางต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
(2) กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

 (2.1)  ใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพท์ี่แนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุ หรอื ตามแบบพิมพท์ี่
กระทรวงพาณิชยก์ําหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน  ซึง่สามารถ Download 
ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ (www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอื
ชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ 

(2.2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื หนังสือเดนิทาง 
ของผูร้บัมอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่  เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีนิตบุิคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

กําหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท  
(www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ         
ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล และประทบัตราบรษิทั  (ถา้ม)ี 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืหนังสือเดนิทางของผูร้บัมอบ
ฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่ เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดูแลหุน้ 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ  หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

กาํหนดทัง้  แบบ  ก.  หรอื  แบบ ข. หรอื  แบบ  ค.  แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ซึง่สามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์อง
บรษิัท  (www.snjinter.com) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ
ฉันทะ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนคสัโตเดยีน  (Custodian) และหลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้ม
กบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1.1) หนังสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสอื         มอบ
ฉันทะแทน 

(1.2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian)         
(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืหนังสือเดินทางของ              

ผูร้บัมอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. ระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 
2.1 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธซิกัถามและแสดงความคดิเห็นไดทุ้กวาระ 
2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย 
2.3 การออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บ หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสยีง 
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ขัน้ตอนการสง่คาํถามล่วงหน้าเกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
             คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายในการใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนรว่มในการดูแลกจิการ และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการดําเนิน
กจิการ  จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ก่อน     
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่40 โดยสามารถส่งคําถามมายงับรษิทั ได ้ดงันี ้
 

1. ผูถ้อืหุน้เสนอคาํถามพรอ้มท ัง้ใหข้อ้มูลของผูถ้อืหุน้  โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 ชือ่ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-Mail address (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัสามารถตดิตอ่ได ้
 คําถามในวาระทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืใหค้วามเห็น พรอ้มดว้ยเอกสารและขอ้มูลประกอบ (ถา้ม)ี 

 
 

2. ชอ่งทางทีบ่รษิทัเปิดรบัคาํถาม 
 ทาง E-Mail address : sumit_k@snjinter.com  
 ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยจา่หนา้ซองถงึ 

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

3. ระยะเวลาในการเปิดรบัคาํถาม 
ผูถ้ือหุน้สามารถส่งคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้     
จงึขอความรว่มมอืใหส้่งคําถามล่วงหนา้ใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัพุธที ่17 เมษายน 2562 
 
 

4. เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วมรวบคําถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาตามลาํดบั 
 

 
5. บรษิทัฯ จะตอบคําถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มาล่วงหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่40 
บรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที ่ 23  เมษายน  2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 
 

แสดงหนงัสอืเชญิประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) และ

บตัรประจาํตวั  

แสดงหนงัสอืเชญิประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน), หนงัสอื

มอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวั

 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจาํนวนหุน้)  

 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  13.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชุมตามลาํดบั 

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

วาระน้ี เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 
                                เขยีนที ่      
 

                               วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.            
                                                   

 
(1) ขา้พเจา้                
                                                                                                                              
          อยู่บา้นเลขที ่          สญัชาต ิ    
                            

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

           โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม     หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสยีงดงันี ้ 
                     

 หุน้สามญั       หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง  
         
 หุน้บุรมิสทิธ ิ      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
    

    
(3) ขอมอบฉันทะให ้ 

  (1)     อายุ                        ปี   อยู่บา้นเลขที ่   
ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรอื 

(2)     อายุ                        ปี   อยู่บา้นเลขที ่   
ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์                                  หรอื 

(3)     อายุ                      ปี  อยู่บา้นเลขที ่     
ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต     
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                                      
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ ผูจ้อง
หุน้ / การประชมุผูถ้ือหุน้สามญั/ วิสามญั    คร ัง้ที่   40   ในวนัองัคารที่   23  เมษายน  2562   เวลา  13.00    น.                
ณ หอ้งเจา้พระยา 2    โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์   เลขที่  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร 10120  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

    
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ ดงันี ้

วาระที ่1  เร ือ่ง  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่39  เมือ่วนัองัคารที ่ 24  เมษายน  

2561 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
    

  วาระที ่2  เร ือ่ง  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2561 
    

 วาระที ่3  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2561 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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 วาระที ่4  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 

         วาระที ่5  เร ือ่ง  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ  

  (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        ผศ.ดร.พงษช์ยั อธคิมรตันกุล                                                              

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่6  เร ือ่ง  พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่7  เร ือ่ง  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่8  เร ือ่ง  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

น้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมี

การพิจารณาหรอืลงมติในเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 
 ลงชือ่   ผูม้อบฉันทะ 

  ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 ลงชือ่   ผูร้บัมอบฉันทะ 

 ( ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

       การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์   จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัคร ัง้ที ่  40    ในวนัองัคารที ่ 23  เมษายน   2562   เวลา  13.00   น.  ณ หอ้งเจา้พระยา  2  

โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์  เลขที ่  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 

  วาระที ่            เร ือ่งเลอืกตัง้กรรมการ  

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง                                                   

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

   ชือ่กรรมการ    

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่ 11 

 

 
แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่ 12 

 

แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 

  บรษิัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) ขอเรยีนใหท่้านทราบว่าหากท่าน          
ผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจาํปี  2561  แบบรูปเล่ม  กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นลา่ง และส่งกลบัไปยงับรษิทั
ที ่นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์(เลขานุการบรษิทั)  เลขที ่2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  
10120  โทรศพัท.์ 02-676-2727 ต่อ 2812 หรอืส่ง Fax. ทีห่มายเลขโทรสาร. 02-676-2747  เพือ่ทีบ่รษิทัจะไดจ้ดัส่งรายงาน
ประจาํปีใหท่้านต่อไป 

   

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

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

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

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

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

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

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

  E-Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่ 13 

 

 
การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2561 

 
รายงานประจําปี 2561 ซึง่ประกอบดว้ย รายงานของคณะกรรมการบรษิทั และผลการดําเนินงานของบรษิทั งบการเงนิ 

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประจาํปี  2561  
 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบยีน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจําปี
ในรปูแบบอเิล็กทรอนิกสผ่์านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถ้อืหุน้สามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มูลผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลือ่นที ่
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่่งไป) ที ่QR Code 
3. หน้าจอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความน้ัน เพื่อดูขอ้มูลเอกสาร

ประกอบการประชมุ 
 

หมายเหตุ : กรณีทีไ่ม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอป
พลเิคชนั (Application) อืน่ๆ เชน่ QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ระบบปฏบิตักิาร Android 

1.   เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line 
  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

• เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) 
• เลอืก QR Code 
• สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพือ่ดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชมุ 
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