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บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมและ/หรอืเสนอชือ่บคุคล 

เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
 

1. วตัถปุระสงค ์
ดว้ยบรษัิทฯ  ตระหนักถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกันของผูถ้อืหุน้ตามหลักการกํากับดูแลกจิการทีด่บีรษัิทฯ จงึ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม   และ/หรือเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตาม
หลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ กําหนด 

 

2. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี  2563  ตอ้งมคีณุสมบัตติามทีก่ฎหมายกําหนด  คอื 
เป็นผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสทิธอิอกเสยีงนับรวมกันได ้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5  ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ (ไมน่อ้ยกวา่ 7,496,541 หุน้) 

3. เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ ใบหุน้ หรอืหนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพย ์ (Broker) หรอื 

จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หากเป็น สําเนาตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
3.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว  หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง     
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล 
สําเนาหนังสอืรับรองของนิตบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  ผูม้อํีานาจลง
ลายมอืชือ่ทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
 

4. การเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 4.1 ข ัน้ตอนในการเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563  (แบบ ก.)   
ใหค้รบถว้น  และลงนามพรอ้มแนบหลักฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบ ุ

(2) กรณีที่ผูถ้อืหุน้มากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุก
รายกรอกขอ้มูลใน แบบ ก.  รายละ 1 ชุด  และลงนามพรอ้มแนบหลักฐานตามรายละเอยีดที่
ระบุแลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกัน  และใหร้ะบุชือ่บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็น    
ผูป้ระสานงานตดิตอ่กับบรษัิทฯ จํานวน 1 คน  

(3) กรณีที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ใหจั้ดทํา  
แบบ ก.  1  ชุด ต่อ  1  วาระ  และลงนามพรอ้มแนบหลักฐานตามรายละเอยีดที่ระบุแลว้รวม
เอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดยีวกัน 
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 4.2 เร ือ่งทีจ่ะไมบ่รรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) เรือ่งที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบัตไิม่ครบถว้น หรอืใหข้อ้มูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น 

ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไมทั่นภายในเวลาทีกํ่าหนด 
(2) เรือ่งที่เกีย่วกับการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษัิทฯ และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้งโดยผูถ้ือหุน้มไิด ้

แสดงถงึเหตอัุนควรสงสยัเกีย่วกับความไมป่กตขิองเรือ่งดังกล่าว 

(3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออํานาจทีบ่รษัิทฯ จะดําเนนิการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์
(4) เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแลว้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาและ

เรือ่งดังกล่าวไดร้ับมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษัิทฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิในการนําเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญจากขอ้เท็จจรงิในขณะทีนํ่าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้กอ่น 

(5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานกํากับดูแลบรษัิท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ขอ้บังคับของบรษัิทฯ  มติที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ และหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ 

(6) เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการแลว้ 

(7) กรณีอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

 4.3 การพจิารณา 
(1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้ ิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน้   หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้น     

จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา  ทัง้นี้ คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการบรษัิทถือ
เป็นทีส่ดุ 

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจําปี 2563 ในหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท 

(3) เรือ่งทีไ่มผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท   บรษัิทฯ จะแจง้เพือ่ทราบในการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบเุหตผุล  

 

5. การเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 5.1 ข ัน้ตอนในการเสนอ 
ผูถ้ือหุน้ที่มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ี่กําหนด  สามารถเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษัิท   ดังนี ้
(1) กรอกแบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญ 

ผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563  (แบบ ข.) ใหค้รบถว้น  และลงนาม พรอ้มแนบหลักฐานตาม
รายละเอยีดทีร่ะบ ุ

(2) กรณีที่ผูถ้ือหุน้มากกว่า 1 ราย ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบรษัิท   ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม พรอ้ม
แนบหลักฐานตามรายละเอยีดที่ระบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกัน  และใหร้ะบุชือ่
บคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกับบรษัิทฯ จํานวน 1 คน 

(3) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทมากกว่า  
1  รายชื่อ  ใหจั้ดทําแบบ  ข.  1  ชุด  ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพรอ้มแนบหลักฐานตาม
รายละเอยีดทีร่ะบ ุแลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชดุเดยีวกัน 

(4) กรอกแบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ใน
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น และลงนามโดยบุคคลที่ไดร้ับ
การเสนอชือ่ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพจิารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชือ่  
ไดแ้ก ่สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน หรอื สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
สําเนาทะเบยีนบา้น  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศกึษา และหนังสือรับรองการทํางานจาก
สถานที่ทํางานปัจจุบันหรือล่าสุด  พรอ้มรับรองสําเนาถูกตอ้ง  และกรณีเสนอชื่อมากกว่า      
1 รายชือ่ ใหก้รอก  1  ชดุ  ตอ่  1  รายชือ่    
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 5.2 คุณลกัษณะและคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั  กรรมการอสิระ 
(1) มคีณุสมบัต ิและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) มีความรู ้ ความสามารถ  ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เป็น

ประโยชนต์อ่ธรุกจิของบรษัิทฯ 
(3) มภีาวะผูนํ้า วสิัยทัศน ์  จรยิธรรม  และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจ  เพือ่ประโยชน์สงูสดุ 

ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์
ตอ่การดําเนนิธรุกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษัิทฯ อย่างแทจ้รงิ 

 
 5.3 การพจิารณา 

(1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณากล่ันกรองในเบื้องตน้ หากขอ้มูลและเอกสารครบถว้นจะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือ่พจิารณาคุณสมบัตขิองบุคคลดังกล่าว   และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา  ทัง้นี้ คําวนิจิฉัยของคณะกรรมการบรษัิทถอืเป็นทีส่ดุ 

(2) บคุคลทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท จะไดร้ับการบรรจุชือ่ในการประชมุสามัญ
ผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท 

(3) บุคคลที่ไม่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบเุหตผุล 

 

6. ชอ่งทางการรบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ 
ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้เรือ่งผ่านชอ่งทาง ดังนี้ 
6.1 จัดสง่เอกสารและหลักฐานตา่งๆ ทีล่งลายมอืชือ่เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ประกอบการพจิารณาของ 

คณะกรรมการบรษัิท     
โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่:- 
 

นายสมุติร   ขอไพบูลย ์
เลขานุการบรษัิท   
บรษัิท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่2 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุง่วัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

    
6.2   หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 

   นายสมุติร   ขอไพบูลย ์ 
   เลขานุการบรษัิท  
   โทร. 02-676-2727 ต่อ 2812 

    E-mail :  sumit_k@snjinter.com 

7. ระยะเวลาในการยืน่เสนอวาระและชือ่บคุคล 
 ตัง้แตวั่นที ่ 15 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที ่ 30 ธันวาคม 2562 ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะถอืวันทีต่ามตราประทับ
ไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sumit_k@snjinter.com


Page 4 of 7 
 

แบบ  ก 
 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
แบบเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

 
วันที.่................................................................ 
 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 
ขา้พเจา้ (ชือ่ –นามสกุล ของผูเ้สนอวาระ) :  …………………………………………….……………………..……… 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั / ทีต่ดิตอ่ได ้: 
เลขที ่ ................ หมูบ่า้น / อาคาร …………….………..  หมู่ที ่………  ตรอก / ซอย ………………….………… 
ถนน....................................................... ตําบล / แขวง…………………...…………………….……….. 
อําเภอ / เขต........................................................... จังหวัด………………………………….…………………
รหัสไปรษณีย…์……….……………………..ประเทศ............................................................................... 
โทรศัพท…์………..……………  โทรสาร........................................ E-mail………………………………………. 
ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นตา่งประเทศ) 
….……………………………………………………………………………………………………………..……………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………..……………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………..……………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………..……………..………. 

 
2. จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง:………..…..…………...........................หุน้  
 
3. เร ือ่งทีเ่สนอ : ……………………………………………………………………………………………………………….……………. 
วตัถปุระสงค:์  [  ] เพือ่อนุมัตหิรอืเพือ่พจิารณา   [  ] เพือ่ทราบ 
รายละเอยีดพรอ้มเหตผุลประกอบ : ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
 
เอกสารประกอบ:    มดัีงนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… 
 
4. เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งแนบพรอ้มแบบขอเสนอวาระ 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ ใบหุน้ หรอืหนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพย ์ (Broker) หรอื 
จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หากเป็น สําเนาตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว  หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง     
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล 
สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิุคคลอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ ผูม้อํีานาจ    
ลงลายมอืชือ่ทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 
5. คํารบัรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษัิทฯ 
เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้

 
 

ลงชือ่ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 
                                                                      ( ……………………………..…………………) 
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แบบ  ข 
 
 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
แบบขอเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563   
 
วันที.่................................................................ 

 
1. ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขา้พเจา้ (ชือ่ – นามสกุลของผูเ้สนอชือ่บคุคล) :  ………………………..………………………………………….. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั / ทีต่ดิตอ่ได ้: 
เลขที ่ ................  หมูบ่า้น/อาคาร …………….………….…  หมูท่ี ่………  ตรอก/ซอย …………………….….… 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง……………..…….……..อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด………………………..…รหัสไปรษณีย…์…………...……….ประเทศ.................................................. 
โทรศัพท…์……………………  โทรสาร....................................... E-mail…………………………………………. 
ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ: (กรณีบคุคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นตา่งประเทศ) 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

2. จํานวนหุน้ทีถ่อืครอง:………………….……………………………..หุน้  
 
3. รายชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่เพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั :  

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

 
4. เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ ใบหุน้ หรอืหนังสอืรับรองการถอืหุน้จากบรษัิทหลักทรัพย ์ (Broker) หรอื 
จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หากเป็น สําเนาตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว  หรือสําเนาหนังสือเดนิทาง    
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล 
สําเนาหนังสอืรับรองของนติบิุคคลอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวต่างดา้ว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  ผูม้อํีานาจลง
ลายมอืชือ่ทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
5. คํารบัรอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษัิทฯ 
เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลักฐานดังกลา่วได ้

 
 
 

ลงชือ่ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 
                                                                       ( ……………………………………………) 
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แบบ  ค 
 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
   

                                                                                  วันที ่……………………………………… 
 
 
1.  ขอ้มลูท ัว่ไปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
     (1) ชือ่-ชือ่สกลุ (ภาษาไทย) …………………..……………….………… (ชือ่สกลุเดมิ …………………………….………) 
                           (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………….………….………… 
   (2) วัน/เดอืน/ปีเกดิ ………………………..…………..  อาย ุ…………….ปี   สญัชาต ิ………………….…..…………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่รา้ง 
     (4) คูส่มรสชือ่ ………………………………………………… (ชือ่สกลุเดมิ……………………………………..……………….) 
     (5) รายละเอยีดเกีย่วกับบตุร 
            ชือ่บตุร            วัน/เดอืน/ปีเกดิ        อาย ุ(ปี)               สถานทีทํ่างาน 
………………………………….. .……………………. …….………   …………. ………………………..…………………… 
………………………………….. .……………………. …….………   …………. ………………………..…………………… 
………………………………….. .……………………. …….………   …………. ………………………..…………………… 
………………………………….. .……………………. …….………   …………. ………………………..…………………… 
………………………………….. .……………………. …….………   …………. ………………………..…………………… 
 
2.  ทีอ่ยู ่
     (1) สถานทีทํ่างาน   

ชือ่สถานประกอบธรุกจิ   ……………………………………….…………………..………………………….……. 
เลขที…่………….. ตรอก/ซอย …………..………………….…….. ถนน ……………………..………..……… 
ตําบล/แขวง ………………….…… อําเภอ/เขต …………………..………. จังหวัด …………………….……. 
รหัสไปรษณีย ์..................................  โทรศัพท ์…………………………… 
 

 (2) ทีอ่ยูปั่จจุบัน/ทีต่ดิตอ่ได ้
เลขที…่………….. ตรอก/ซอย …………..………………….…….. ถนน ……………………..………..……… 
ตําบล/แขวง ………………….…… อําเภอ/เขต …………………..………. จังหวัด …………………….……. 
รหัสไปรษณีย ์..................................  โทรศัพท ์…………………………… 

 
3.  คณุสมบตัติามวชิาชพี 
     (1)  คณุวุฒทิางการศกึษาสงูสดุ 

    ชือ่สถาบันทีสํ่าเร็จการศกึษา           ชือ่คณุวฒุแิละสาขาวชิาเอก     ปีทีสํ่าเร็จ 
…………………………………….………  ………………………………….. ………………... 
…………………………………….………  ………………………………….. ………………... 
…………………………………….………  ………………………………….. ………………... 
 

     (2)  ประวัตกิารฝึกอบรมสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
                     ชือ่หลักสตูร                       ปีทีเ่ขา้ร่วม 
……………………………………………………………………  ………………………………….. 
……………………………………………………………………  ………………………………….. 
 

 
4.  ประสบการณ์การทํางานจนถงึปจัจบุนั 

ตัง้แต ่พ.ศ.ถงึ พ.ศ.             ชือ่สถานทีทํ่างาน                     ประเภทธรุกจิ     ตําแหน่งงาน 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 ……..……………..       ……………………………………………..…   ……..…..……………….  ……...…………… 
 
 

 
สําหรับ 
ตดิรูปส ี

ขนาด 2 นิว้ 
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5.  หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในตําแหน่งงานปจัจบุนั 

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

 
6.  การถอืหุน้ ใน บมจ. เอส แอนด ์เจ ฯ ณ วันที ่…………………………………(วันทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่) 
     ถอืหุน้สามัญ   จํานวน………………….. หุน้ 
     คูส่มรส ถอืหุน้สามัญ  จํานวน……………………หุน้ 
     บตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ  
     (1) ชือ่…………………………………………..…………………… ถอืหุน้สามัญ จํานวน…………………….. หุน้ 
     (2) ชือ่…………………………………………………………..…….ถอืหุน้สามัญ จํานวน…………………….. หุน้ 
     (3) ชือ่………………………………………………………..……….ถอืหุน้สามัญ จํานวน…………………….. หุน้ 
     (4) ชือ่……………………………………………………..………….ถอืหุน้สามัญ จํานวน…………………….. หุน้ 
 
7. ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ 

     ชือ่ธรุกจิ ประเภทธรุกจิ ผูเ้กีย่วขอ้ง 
รอ้ยละของ 

หุน้ทีถ่อื      

ตําแหน่งงาน 

ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง      
ตัง้แตปี่ 

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

 
        หมายเหต ุ  :   สําหรับทกุธรุกจิทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธรุกจิทีม่กีารถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 1.0 ของหุน้ที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ของธรุกจินัน้ 

 
8.  ประวตักิารฟ้องรอ้งหรอืถูกฟ้องรอ้งดําเนนิคด ี(เวน้แตค่วามผดิลหโุทษ) 

ศาล 

สถานะ 
(โจทก/์จําเลย/ 

ผูร้อ้ง) 
 

คด ี(แพ่ง/

อาญา/

ลม้ละลาย)           

ขอ้หาหรอืฐานความผดิ                 ทนุทรัพย ์ เลขทีค่ด ี ผลคด ี

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

 
 
9.  เอกสารประกอบการพจิารณาทีร่บัรองโดยบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) สําเนาทะเบยีนบา้น 
(3) สําเนาหนังสอืตรวจคนเขา้เมอืง/สําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) สําเนาหลักฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา 
(5) หนังสอืรับรองการทํางานจากสถานทีทํ่างานปัจจุบันหรอืลา่สดุ  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................ตกลง

ใหเ้สนอชื่อและขอ้มูลในเอกสารฉบับนี้  เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  และขอรับรองว่า
รายละเอยีดในแบบขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทุกประการ  และ
ยนิยอมใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลู  หรอืเอกสารประกอบดังกล่าวได ้
 
 
 
     ลงชือ่.....................................................บุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ 
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