


 

 

 
 

มาตรการและแนวปฏบิตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

1. บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนการเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง (รายชือ่และรายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5) โดยระบุในหนังสอืมอบฉันทะทีจ่ดัส่งใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้หรอื
ดาวนโ์หลดทางเว็บไซตบ์รษิทั (แนะนําใหท้่านออกเสยีงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) ส่งมายงับรษิทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ
กอ่นวนัประชมุ (เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) ตามรายละเอยีด ดงันี ้

นายสมุติร   ขอไพบูลย ์
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่2 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

2. บรษิทัเตรยีมจดัใหม้กีารทําความสะอาดภายในหอ้งประชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 
3. บรษิทัเตรยีมจดัการประชมุเพือ่ลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ทีก่ารประชมุ โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

1.5 เมตร โดยการจดัที่น่ังในหอ้งประชุมจะสามารถรองรบัผูถ้ือหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”)              
ไดป้ระมาณ 60 ที่น่ัง พรอ้มระบุเลขที่น่ังใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ จงึใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุน่ังตามหมายเลขทีร่ะบุไว ้เพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัหรอืตดิตามกรณีเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ 

  ในกรณีทีน่ั่งทีจ่ดัไวเ้ต็มตามจาํนวนแลว้ บรษิทัขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษิทัแทนการเขา้รว่มประชมุ หากเป็นผูร้บัมอบฉันทะ บรษิทัขอสงวนสทิธมิอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระทีร่ะบุ
ช ือ่ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ เพือ่รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

4. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านปฏบิตัติามแนวทางการดําเนินการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอย่างเครง่ครดัเพื่อ
ป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
4.1   ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานทีก่ารจดัประชมุ 

หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกลช้ดิมีการเดินทาง หรอืผ่านในพืน้ที่ หรอืสถานที่เสี่ยงต่อการติดเช ือ้         
COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรอืมอีาการเจ็บป่วย เชน่ มไีข ้ไอ จาม มนํี้ามูก จะไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้รว่มประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุปฏิบตัิตามคําแนะนําของเจา้หน้าที่ที่จุดคดักรองอย่าง
เครง่ครดั หากไม่ปฏบิตัติามจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ทีก่ารจดัประชมุ แต่สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
ได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประว ัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 

4.2  ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิรา่งกายผ่านเคร ือ่งตรวจวดั โดยบรษิทักําหนดจุดคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ก่อนเขา้สู่บรเิวณงาน หากมีอุณหภูมิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทีผ่่านการคดักรองจะตอ้งตดิสตกิเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
รวมถงึทําความสะอาดมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจ่ดัเตรยีมไว ้

4.3    บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่ใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ที่ประชุม สําหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรอืไม่ทํา             
แบบคดักรองโรคไวรสั COVID-19 

4.4 การถามคําถามระหวา่งการประชมุจะใชว้ธิเีขยีนคําถาม โดยใหส้่งกระดาษคําถามแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษิทัเพือ่นําส่งใหแ้ก่
ประธานทีป่ระชมุตอ่ไป 

5. บรษิทัจดัเตรยีมอาหารวา่งและนํ้าดืม่ไวร้บัรองผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ารว่มประชมุจาํนวน 1 ชดุต่อ 1 ท่าน หลงัเสรจ็
สิน้การประชมุ 

6. หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลงต่อไป หรอื มีขอ้กําหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัประชมุสามญั           
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบรษิทั (www.snjinter.com) 

ทัง้นีอ้าจเกดิความลา่ชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ บรษิทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

 

 



1 

 

ที ่ S&J  7/2564      
 
                        วนัที ่ 2  เมษายน  2564  
 

หนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 42 
 
เร ือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่42  
เรยีน    ท่านผูถ้อืหุน้ - บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.    สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่41 เมือ่วนัองัคารที ่4 สงิหาคม 2563 

2. รายงานประจาํปี 2563 ในรปูแบบรหสัควิอาร(์QR Code) ซึง่อยู่ในแบบแจง้การประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) 
3. ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตาม

วาระ 
4. นิยาม “กรรมการอสิระ” 
5. ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการอสิระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้   
7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุและระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 
8. ขัน้ตอนการสง่คาํถามลว่งหนา้เกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
10. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
11. แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
12. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเลม่ 
13. การใชร้หสัควิอาร ์ (QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี และ รายงานการพฒันาอย่างยั่งยนื

ประจาํปี  2563 
14. สารสนเทศเร ือ่งการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
15. รายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

              ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่42 ในวนัองัคารที ่ 27  เมษายน  2564  
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 2563 ถึงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2563 
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเร ือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทั  ดงัน้ัน บรษิทัจงึไดก้าํหนดระเบยีบวาระการประชมุเพือ่พจิารณาดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่ 1     พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่41  เมือ่วนัองัคารที ่4 สงิหาคม 2563 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล : บรษิัทฯไดม้ีการจดัทํารายงานการประชมุดงักล่าว และส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซดข์องบรษิัท www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ และส่งให ้     กรมพฒันาธุรกจิการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด  
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1 
 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นวา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึขึน้โดยถูกตอ้ง สมควรเสนอตอ่ที่
ประชมุ          ผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่  2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2563 
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลดําเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2563  ได ้

ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจง้การประชมุ ซึง่ไดจ้ดัทําขึน้ตาม
ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ทีไ่ดส้ง่มาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2 

 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ    :   เห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบ 
 

การลงมต ิ:  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ 

http://www.snjinter.com/


2 

 

 
วาระที ่  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   :   งบการเงนิดงักล่าว ไดจ้ดัทําขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ทีผ่่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซ ึง่สรปุสาระสาํคญัไดด้งันี ้

                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สนิทรพัยร์วม  5,115.10 4,209.27 
หนีส้นิรวม  1,026.72 861.22 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,088.38 3,348.05 
รายไดจ้ากการขาย  4,315.59 3,283.64 
กาํไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 275.91 238.22 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.84 1.59 

  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในงบการเงนิของรายงานประจาํปี  2563 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ดงักลา่ว  

  การลงมต ิ   : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล :    บรษิทัฯ  มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของกาํไรสําหรบัปี
จากงบการเงินเฉพาะกจิการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ซึง่ในปี 2563 
บรษิทัฯ มีกําไรสําหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกจิการ 238.22 ลา้นบาท  และมีกําไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ                 
วนัสิน้งวด 1,952.70 ลา้นบาท  

   บรษิทัไดจ้ดัสรรการสาํรองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้จงึ
ไม่ตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ :    เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
กําไรและการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 149.93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 62.94                  
ของกําไรสําหรบัปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ ึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบร ิษัท                                       
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิัท โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20                       
ซึง่ผูถ้ือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบตาม                                   
ประมวลรษัฎากร มาตรา 47ทว ิ

   ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว ใหจ้่ายแกผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนักาํหนด
รายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่                      
25  พฤษภาคม  2564  ซึง่ขอ้มูลการจา่ยเงนิปันผลมดีงันี ้

 

 

 

 

 

 

 
 การลงมต ิ   :   ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงินปันผล ปี  2563 ปี  2562 

1.  กาํไรสาํหรบัปี (ลา้นบาท) 238.22 262.17 

2.  จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 149.93 149.93 

3.  เงนิปันผลจา่ยระหวา่งกาล อตัราหุน้ละ (บาท/หุน้) - 1.10 

4.  เงนิปันผลจา่ยประจาํปี อตัราหุน้ละ (บาท/หุน้) 1.00 - 

5.  รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 149.93 164.92 

6.  อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ (รอ้ยละ) 62.94 62.91 
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วาระที ่ 5  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ  
 
  ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 21 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกคร ัง้ กรรมการบรษิทั

ตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบรษิัทซึง่พน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บั                  
การเลอืกตัง้ใหม่ได ้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้มกีรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน คอื  

 

1. ดร.อตัถกร                 กลัน่ความด ี กรรมการบรษิทั   กรรมการรองผูจ้ดัการ    
กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา  

2. นางแกว้ตา                 องคส์รณะคม กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา  
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

3. พลเรอืเอกอภชิาต ิ       เพ็งศรทีอง กรรมการอสิระ และกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
4. นางพศิมยั                 จนัทรเุบกษา กรรมการอสิระ  และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
5. พลตาํรวจเอกสมชาย    ประภสัภกัด ี กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัทฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทใน       
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  เป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัที ่15  พฤศจกิายน  2563 - 30  ธนัวาคม  
2563  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบร ิษัท ดัง น้ัน
คณะกรรมการสรรหาจงึไดด้ําเนินการกลัน่กรอง พจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล  โดยกรรมการสรรหาที่
มสี่วนไดเ้สยีไม่ไดอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ตนเอง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั โดยไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อการดําเนินงานของบรษิทั ประกอบกบั
คุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณข์องกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหม้ีความหลากหลาย และ
สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิของบรษิทั  โดยใชก้ารวเิคราะหท์กัษะ ประสบการณ ์ความรู ้และความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหน่ึง  

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบรษิัทซึง่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาและ
กลัน่กรองคณุสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล  ตามหลกัเกณฑแ์ละ
กระบวนการในการสรรหากรรมการของบรษิทัแลว้เห็นว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ดงักล่าวมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท มีประสบการณ ์และมีความสามารถที่เป็น
ประโยชนก์บับรษิัท  รวมทัง้บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบรษิัท สามารถใหค้วามเห็น        
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ        
โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราว
ประชมุนีจ้าํนวน 5 คน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัตอ่ไปอกีวาระหน่ึง คอื 

1. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี
2. นางแกว้ตา  องคส์รณะคม 
3. พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 
4. นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา 
5. พลตาํรวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี

สําหรบักรรมการอสิระทีด่ํารงตําแหน่งนานกว่า 9 ปี ประกอบดว้ย พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง เป็นผูม้ี
ความรูด้า้นจดัซือ้ จดัหา จดัจา้ง ของระบบราชการ และ นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา เป็นผูม้ีความรูด้า้นบรหิาร
จดัการ สามารถใหค้ําแนะนําที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท อีกทัง้คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้กําหนดคุณสมบัติ
กรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นดา้นทีบ่รษิทัตอ้งการ และยงัสามารถ
ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ี  รวมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระจนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้
นีเ้ป็นระยะเวลา 15 ปี 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัใหเ้สนอชือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ  และนิยามกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ  ซ ึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ยลาํดบัที ่3 และลาํดบัที ่4   

  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่6      พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32  หา้มมิใหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั  เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัใน
ฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั  ทัง้นีไ้ม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัในฐานะพนักงาน
หรอืลูกจา้งของบรษิทั สําหรบัปี 2563 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการไวไ้ม่เกนิปีละ 
15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้
อนุมตั ิ 

ซึง่ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรวงเงินดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 14,043,000 บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

  รายละเอยีด จาํนวนเงิน (บาท) 
คา่ตอบแทนประจาํปีคณะกรรมการบรษิทั 12,300,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 1,220,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 204,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 60,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 60,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 50,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 74,000 
คา้เบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 75,000 

 
โดยหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมนิการปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการบรษิัท  อํานาจ  หน้าที่  และความรบัผิดชอบ  การเติบโตและผลการดําเนินงานของบรษิัท        
สภาพคลอ่งทางธรุกจิ  ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบตอ่บรษิทั  หรอืภาวะเศรษฐกจิโดยรวม  และผลการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
กรรมการแต่ละคน  รวมถงึวงเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  จํานวนเงนิค่าตอบแทนที่
จา่ยในปีทีผ่่านมาและเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั 
 

สาํหรบัปี  2564  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาและเสนอใหก้าํหนดวงเงนิคา่ตอบแทน
กรรมการไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  โดยมรีายละเอยีดองคป์ระกอบคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. คา่ตอบแทนประจาํปี : จา่ยใหก้รรมการบรษิทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนนําไป
พจิารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

2. คา่เบีย้ประชมุ   :  คา่เบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมกีารประชมุในแตล่ะเดอืน
มากกวา่    1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้  รายละเอยีดดงันี ้

 
 ปี 2564 (บาท/คร ัง้) ปี 2563 (บาท/คร ัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 
      คณะกรรมการบรษิทั                
      คณะกรรมการตรวจสอบ 

12,000 10,000 12,000 10,000 

      คณะกรรมการสรรหา   
      คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน      
      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง     
      คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม   
      คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

10,000 9,000 10,000 9,000 

 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ :  -ไม่ม-ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงนิไม่เกนิปีละ  15  ลา้นบาท  เท่ากบัปีทีผ่่านมา  ตามทีค่ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัอํานาจ  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบ  การเตบิโต
และผลการดาํเนินงานของบรษิทั  และมหีลกัเกณฑเ์ทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอืน่ทีอ่ยู่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั 

 
 การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ 
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วาระที ่  7    พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   :   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทัผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี  
ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลือกกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได ้  ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  ในปี  2563  คือ       
นางสายฝน  อินทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรอื นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัช ี      
รบัอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรอื นางพูนนารถ  เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่  5238 และ/หรอื    
นางสาวสนีินารถ  จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 แห่ง  บรษิทั สาํนักงาน อวีาย  จาํกดั    

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกและเสนอใหแ้ต่งตัง้ บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็น
ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้

1. นางสายฝน   อนิทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4434  และ/หรอื 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

2. นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501  และ/หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562) 

3. นางพูนนารถ    เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5238 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

4. นางสาวสนีินารถ    จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2563) 

และกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ีดงันี ้
                                      (หน่วย : บาท) 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2564 และรบัทราบ
จาํนวนเงนิค่าสอบบญัชสีําหรบัปี 2564 ของบรษิทัย่อย 4  บรษิทั (ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย ในปี 2564 อาจเปลีย่นแปลง
ตามจาํนวนบรษิทัยอ่ย และ/หรอืปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งปี) โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

                                 (หน่วย : บาท) 
 

 

หมายเหต:ุ * คา่สอบบญัชลีดลงเน่ืองจาก บรษิทัย่อยลดลง 1 บรษิทั 

คา่บรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากสาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้
                                 (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอยีด ปี 2564 ปี 2563 

คา่สงัเกตการณท์ําลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  80,000 

   
 
 
 

รายละเอยีด ปี 2564 ปี 2563 

1.  คา่สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) 727,500 727,500 

2.  คา่ตรวจสอบบญัชปีระจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 992,500 992,500 

3.  คา่บรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000 90,000 

รวม 1,810,000 1,810,000 

คา่สอบบญัช ี ปี 2564 ปี 2563 

1.  บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 1,810,000 1,810,000 

2.  บรษิทัย่อย  1,150,000* 1,285,000 

รวม 2,960,000 3,095,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ           
จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ให ้  นางสายฝน  อนิทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4434 และ/
หรอื นายเติมพงษ ์โอปนพันธุ  ์ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที่  4501  และ/หรอื นางพูนนารถ  เผ่าเจรญิ         
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5238  และ/หรอื  นางสาวสนีินารถ  จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่6287 แห่งบรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชรีายใหม่ของบรษิทั ประจาํปี 2564  เน่ืองจากเป็น
ผูม้ีความเชีย่วชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั สภาวชิาชพีบญัช ีและ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดย
ใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบรษิัทและกําหนดจํานวนเงิน            
คา่ตรวจสอบบญัช ีตามทีเ่สนอ 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ที่เสนอมาน้ัน ไม่มีความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สียกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทัง้     
4 แห่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํนักงาน อวีาย  จาํกดั  ซ ึง่เป็นสาํนักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบับรษิทั 

  การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่  8      พจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิจาก บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล   :  บรษิทั ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอร ิง่ จํากดั (“TTM”) ในฐานะบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
เขา้ทํารายการซือ้ทีด่นิอนัเป็นทีต่ ัง้โรงงานของ  TTM     ทีต่ ัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์  อาํเภอศร ี
ราชา จงัหวดัชลบุร ีจากบรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“SPI”) เนือ้ทีป่ระมาณ 10 ไร ่1 งาน 
14.9 ตารางวา หรอืคิดเป็น 10.28725 ไร ่เพื่อทดแทนการเชา่ ที่ราคาซือ้ขายไรล่ะ 10,150,000 บาท หรอื      
คิดเป็นจํานวนเงินทั้งสิน้ 104,415,588 บาท โดยมีเงื่อนไขจ่ายชําระเต็มจํานวนในวนัโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน                    
โดย SPI ในฐานะผูข้ายจะเป็นผูช้าํระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน ค่าภาษีการซือ้ที่ดิน ค่าอากรและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทุกชนิดเกีย่วกบัการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนที ่ทจ.20/2551 เร ือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีม่ีนัยสําคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย เร ือ่งการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ”) 
โดยมขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 2.04 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั ซ ึง่คํานวณตามเกณฑมู์ลคา่รวม
ของสิง่ตอบแทนตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สําหรบังวดสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ตามประกาศไดม้าหรอื
จาํหน่ายไปฯ การทํารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการทีม่ขีนาดรายการนอ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วม
ของบรษิทัและไม่มีการออกหลกัทรพัยเ์ป็นการตอบแทน การไดม้าซึง่สินทรพัย ์จงึอยู่ภายใตอ้ํานาจอนุมตัิของ
คณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไม่ตอ้งจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย และไม่ตอ้งเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารทํารายการดงักล่าว ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไม่มกีารไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมากอ่นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตักิารเขา้ทํารายการ 

นอกจากนี ้การเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร ือ่ง หลักเกณฑใ์นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม            
พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร ือ่ง      
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่                           
19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) เน่ืองจาก SPI 
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 SPI ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จํานวน 29,435,192 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.63 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและจําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากบัรอ้ยละ 2.98 ซึง่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3.00 ของมูลคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัฯ 
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สําหรบังวดสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 ทําใหร้ายการดงักล่าวนีจ้ดัเป็นรายการที่
เกีย่วโยงกนัขนาดกลาง จงึอยู่ภายใตอ้ํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไม่ตอ้งจดัทํารายงานและ
เปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไม่ตอ้งเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัิ
การทํารายการดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตามเพือ่เป็นการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ เห็นควรดําเนินการเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทัง้แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็น
เกีย่วกบัการเขา้ทํารายการ และดําเนินการใหม้ีการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเขา้ทํารายการ โดยจะตอ้ง
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุ น้ที่มีส่วนไดเ้สีย   ซึ่งบร ิษัทตอ้งจัดส่ง                       
หนังสือบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้                   
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เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (สิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่14) และความเห็นของทีป่รกึษา
การเงนิปรากฏตาม   สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่15 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั :  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีมคีวามเห็น
ว่า การทํารายการดงักล่าวควรนําเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อเป็นการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและการเขา้ทํารายการดงักล่าว มีความคุม้ค่า เมื่อพิจารณาเปรยีบเทยีบจากผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
ภายหลงัการทํารายการ ซึง่จะทําให ้TTM ไดก้รรมสทิธิใ์นอาคารโรงงานและสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดทีเ่ป็นของ TTM 
ทีต่ ัง้บนทีด่นิดงักล่าว นอกจากนี ้TTM ไม่ตอ้งโอนกรรมสทิธิใ์นอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดทีเ่ป็นของบรษิทับน
ทีด่นิใหแ้ก่ SPI ในฐานะผูใ้หเ้ชา่ภายหลงัจากสญัญาเชา่ครบกําหนด ส่งผลใหก้รรมสทิธิใ์นอาคารโรงงานและสิง่
ปลูกสรา้งทัง้หมดยงัคงเป็นของ TTM และสามารถดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ี
ความเห็นทีส่อดคลอ้งกนัดว้ย  

การลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

วาระที ่  9 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ โดย
ท่านผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีป่ระชมุ ล่วงหนา้ 2 ช ัว่โมง กอ่นการประชมุ ตัง้แต่เวลา 
11.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เพือ่ใหท้่านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชนข์อง
ท่านอย่างเต็มที ่หากท่านมคีําถามทีต่อ้งการใหบ้รษิทั ช ีแ้จงในประเด็นของระเบยีบวาระทีนํ่าเสนอคร ัง้นี ้ สามารถ
จดัสง่คาํถามไปลว่งหนา้  ซ ึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่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 ขอเรยีนวา่กรรมการ
ตรวจสอบทีส่ามารถรบัมอบฉันทะจากท่านไดม้รีายนามและประวตัโิดยสงัเขปตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่5

บรษิัทฯ ขอความรว่มมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับรษิัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อน 
วนัประชมุเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ โดยจา่หนา้ซองถงึ 

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

อน่ึง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/
หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดนําหนงัสอืทีร่ะบุชือ่ผูถ้อืหุน้หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่พมิพร์หสับารโ์คด 
ไวแ้ลว้ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2  ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี ้ พรอ้มหลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตามสิง่ที่
สง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชมุ 

โดยคาํสัง่คณะกรรมการบรษิทั

 (นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ)์ 
       กรรมการผูจ้ดัการ  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 41 
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
ณ หอ้ง MOON ช ัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ  เลขที่  257  ถนนเจรญินคร  แขวงสําเหร่          

เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารที ่ 4  สงิหาคม  2563 เวลา 13.00 น.  มีผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง  จํานวน  24 ราย  
จํานวน 26,638,763 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 17.77  ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะให ้
ผูอ้ืน่เขา้ประชมุแทน จํานวน  37 ราย จํานวน 99,146,587 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.13 ของจํานวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้
ของบรษิทั รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทัง้สิน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ  จํานวน 41 คน เป็นจํานวนผูถ้อืหุน้  61 ราย  จํานวนหุน้ 
125,785,350 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ  83.90 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั  ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 36 ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง 
(1/2) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด  

นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา  ประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานทีป่ระชมุ กล่าวเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่41 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั  ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนันี ้  และขอตอ้นรบั
ทุกท่านเขา้สู่การประชมุ  รวมถงึไดแ้นะนํากรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร กรรมการชดุย่อย เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้
รว่มประชมุในวนันี ้ซ ึง่ประกอบดว้ย 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา   ประธานกรรมการบรษิทั  

       ประธานกรรมการสรรหา                    
       และประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
2. นางทพิาภรณ ์ โชควฒันา   รองประธานกรรมการบรษิทั  
3. นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์   กรรมการผูจ้ดัการ  

       ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหา และ 

       กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
4. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี   กรรมการรองผูจ้ดัการ 

       กรรมการบรหิาร และ 
       กรรมการสรรหา  

5. นางแกว้ตา  องคส์รณะคม   กรรมการบรษิทั 
       กรรมการบรหิาร  
       กรรมการสรรหา  
       กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และ 
       กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรุงัษี   กรรมการบรษิทั  
        ประธานกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม และ 

กรรมการบรหิาร 
7. นางจติราภรณ ์ วกิติเศรษฐ ์   กรรมการบรษิทั  

กรรมการบรหิาร และ 
กรรมการสรรหา 

8. นางธรีดา  อาํพนัวงษ ์   กรรมการบรษิทั  
9. นายสเุทพ  ดา่นศิรวิโิรจน ์  กรรมการบรษิทั 
10. พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง   กรรมการอสิระ และ 

         กรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 
11. นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา   กรรมการอสิระ และ 

         กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
12. นายอมร  อศัวานันท ์   กรรมการอสิระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
13. นางประดษิฐา  จงวฒันา   กรรมการอสิระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  
14. พลตาํรวจเอกสมชาย    ประภสัภกัด ี  กรรมการอสิระ  

       ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และ 
       กรรมการตรวจสอบ 
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15. ผศ.ดร.พงษช์ยั อธคิมรตันกลุ   กรรมการอสิระ 
         ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
         กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการบรษิทัทีม่ารว่มประชมุ  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  คร ัง้ที ่ 41  จาํนวน  15  ท่าน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

ผูบ้รหิาร 

1.  นายวาฤทธิ ์  ตรตีราพนัธ ์   ผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นบญัชแีละการเงนิ  

เลขานุการบรษิทั 

 นายสมุติร  ขอไพบูลย ์    ผูจ้ดัการสว่นบญัชกีารเงนิ   
         กรรมการบรหิาร และ  

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

ผูส้อบบญัช ี 
คณุสนีินารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ ์
จาก บรษิทั  สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ีซึง่เป็นสกัขพียานการนับคะแนนเสยีง 
คณุทพิยร์ตัน ์ พงษพ์นัธว์ฒันา 
จาก บรษิทั  สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

ผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง  
คณุกอบสุข แสงสวสัดิ ์
จาก บรษิทั วรีะ ลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั 

ดงัน้ัน ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี ้ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการชดุย่อย รวมถงึผูบ้รหิารสูงสุด
ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย 

ต่อจากน้ัน นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานฯ มอบหมายให ้นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์  กรรมการผูจ้ดัการ   และ    
นายสมุติร  ขอไพบูลย ์ เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการประชมุตามวาระการประชมุตอ่ไป 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดม้อบหมายให ้นายสมุติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ช ีแ้จงรายละเอยีด
เกีย่วกบัการประชมุและวธิกีารลงมตติา่งๆ ในการประชมุคร ัง้นี ้

นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า เพื่อเป็นการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัเกีย่วกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัน้ัน  ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้   
คร ัง้นีบ้รษิทัไดป้ฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเร ือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซดข์อง
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน – 30 ธนัวาคม 2562 น้ัน  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเร ือ่งเพื่อ
บรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่บุคคล เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้จดัส่งคําถามล่วงหนา้ สําหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ผ่านทาง E-mail address : 
sumit_k@snjinter.com หรอืทางไปรษณียล์งทะเบียนมายงับรษิัท ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือบอกกล่าว            
นัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่8  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดส่งคําถามทีล่่วงหนา้
กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้มายงับรษิทัแตอ่ย่างใด 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
แทนผูถ้อืหุน้ได ้ ซ ึง่มขีอ้มูลโดยสงัเขปตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่
สง่มาดว้ยลาํดบัที ่5 

สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ และวธิกีารลงมตติา่งๆ ในการประชมุคร ัง้นีใ้หถ้อืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 43  
คอื  ใหนั้บ 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนเห็นดว้ย          
ไม่เห็นดว้ย  หรอื งดออกเสียงในแต่ละวาระ  การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย  และ/หรอื          
งดออกเสียง รวมทัง้คะแนนตามบตัรเสีย(ถา้มี) จากน้ันจะนําคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่ม
ประชมุ  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ยในวาระน้ันๆ ทัง้นีใ้นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่ม
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ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้  โดยส่งหนังสอืมอบฉันทะใหบ้รษิทัล่วงหนา้  บรษิทัไดบ้นัทกึ
คะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ 

สาํหรบักรณีทีถ่อืเป็นบตัรเสยี คอื การลงคะแนนเกนิกวา่ 1 ชอ่ง หรอืกรณีทีม่กีารขดีฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่           
ลงชือ่กาํกบับรเิวณทีข่ดีฆ่า   

ในกรณีทีม่ผูีถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากการประชมุไดเ้ร ิม่แลว้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
ตามวาระที่ยงัไม่ไดเ้ร ิม่พิจารณา และบรษิัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่มาเขา้รว่มประชมุระหว่างการประชมุเป็น            
องคป์ระชมุ ตัง้แตว่าระทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนเพือ่บนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป  โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในกรณีทีม่ี
ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุเพิม่เท่าน้ัน 

เพือ่ใหก้ารนับคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและโปรง่ใส บรษิทัจะนับคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  ซึง่ผูถ้อืหุน้จะเห็น
ผลคะแนนในแตล่ะวาระบนหนา้จอพรอ้มกนั โดยแยกเป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท  ผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ที่จะนับคะแนน  พรอ้มทัง้แจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามในบตัร
ลงคะแนน  และสง่คนืเจา้หนา้ทีท่นัท ี

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มทัง้    
ลงนามในบตัรลงคะแนน  กรณีมีผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใดให ้     
ยกป้ายคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะนับคะแนน และเมือ่เสรจ็สิน้การลงมตใินวาระนี ้เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนผูถ้อืหุน้
ทุกท่าน 

กรรมการบรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ขอใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณี      
ผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการ ใหเ้ป็นไปตามที่ผูถ้ือหุน้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชมุ หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมี                 
ขอ้ซกัถาม ขอใหเ้ขยีนคาํถามลงในแบบฟอรม์คาํถาม และยกมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บแบบฟอรม์คาํถามในวาระน้ันๆ 

 นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ นําทีป่ระชมุเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบดว้ยวาระทัง้หมด  9 วาระ 
ตามลาํดบัดงัต่อไปนี ้

กอ่นเขา้สู่วาระที ่1 มผูีเ้ขา้รว่มประชมุเพิม่ 2 คน เป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ 2 ราย จํานวนหุน้ 105,000 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ประชมุ 43 คน เป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ 63 ราย รวมจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 125,890,350 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
83.97 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 

 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่ 40 เมือ่วนัองัคารที ่23 เมษายน 2562 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่

40 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทํารายงานการประชมุดงักลา่วภายใน 14 วนันับแต่วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  ซ ึง่ไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านทางเว็บไซดข์องบรษิัท 
(www.snjinter.com) และไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่40 ซึง่ไดป้ระชมุเมือ่วนัองัคารที ่23 เมษายน 
2562 ไปยงัท่านผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวได ้
บนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้  

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ     
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซ ึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

 มตทิีป่ระชมุ   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตริบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 63 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,890,350 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 - - - 

กอ่นเขา้สูว่าระที ่2 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

 

http://www.snjinter.com/
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วาระที ่2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 
นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ ีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบรษิทัและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี  2562  ทีผ่่านมาน้ัน   คณะกรรมการไดจ้ดัพมิพร์ายละเอยีดลงในรายงานประจําปี  2562     ทีไ่ดจ้ดัส่งไปยงัท่าน
ผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้ในรูปแบบ รหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชญิประชมุหรอืแบบฟอรม์ลงทะเบียน 
พรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชมุ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวไดจ้ดัทําขึน้ตามขอ้กําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรปุไดด้งันี ้

 

งบการเงนิรวม 
ปี 2562 ปี 2561 การเปลีย่นแปลง 

(หน่วย : ลา้นบาท) (หน่วย : ลา้นบาท) ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดร้วม 4,828 5,075 (247) (4.87) 
คา่ใชจ้า่ยรวม 4,553 4,697 (144) (3.07) 
กาํไรสาํหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 258 347 (89) (25.65) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 1.72 2.32 (0.6) (25.86) 

 
• รายไดร้วม  4,828  ลา้นบาท (ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 4,634 ลา้นบาท รายไดอ้ื่น 136 ลา้นบาท และ       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 58 ลา้นบาท) ลดลงจากปีกอ่น 247 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้าก        
การขาย ทีล่ดลงจากปีกอ่น 164 ลา้นบาท  เน่ืองจาก  รายไดจ้ากการขายในประเทศลดลง  353  ลา้นบาท  คดิเป็น
รอ้ยละ 12.9 เน่ืองจากส่วนแบ่งการตลาดในสนิคา้กลุ่มเคร ือ่งสําอาง และกลุ่มบรรจภุณัฑล์ดลง ในขณะทีร่ายไดจ้าก          
การขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ 189 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.1  เน่ืองจากไดร้บัส่วนแบ่งการตลาดในสินคา้กลุ่ม
เคร ือ่งสําอางในต่างประเทศเพิม่ขึน้ นอกจากนีร้ายไดอ้ืน่ของบรษิทัลดลงจากปีกอ่น 98 ลา้นบาท เน่ืองจากปีกอ่นมี
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 

• คา่ใชจ้า่ยรวม 4,553 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 144 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่ลดลงจาก 
- ตน้ทุนขายลดลง 194  ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากอตัราส่วนตน้ทุนต่อยอดขายลดลงจากปีก่อน

รอ้ยละ 1.5 เน่ืองจากการบรหิารจดัการในเร ือ่งตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถทํากาํไรไดด้ขีึน้
สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้  

- คา่ใชจ้า่ยบรหิารเพิม่ขึน้  65  ลา้นบาท   เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับุคลากร และคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุน
เพิม่ขึน้ 

• กาํไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 258 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่น  89  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 เน่ืองจากรายได ้
จากการขายลดลง ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ลดลงตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานความคบืหนา้ดา้นการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ บรษิทัไดด้าํเนินการ
ตอ่อายุสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (CAC) เมือ่เดอืนกนัยายน 2562 และไดร้บัการรบัรอง
เป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (CAC) เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2562 

ในปี 2562 บรษิทัไม่พบประเด็นปัญหาขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ หรอืการดําเนินงานที่
ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรอืขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการละเมดิจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกจิแตอ่ย่างใด 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019         
(COVID 19) บรษิทัไดม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการทํางานจากทีบ่า้น (Work from home) และการเหลือ่มเวลาในการเขา้งาน เพือ่
เป็นการลดความเสีย่งในการรบัเช ือ้ไวรสัของพนักงานทีต่อ้งเดนิทาง โดยเห็นความปลอดภยัในสขุภาพของพนักงานเป็น สาํคญั 

นอกจากนีบ้รษิทัไดร้ว่มบรจิาคเงนิและสิง่ของใหก้บัภาครฐัและเอกชน อาทเิชน่ 
1. สมทบทุนซือ้อปุกรณก์ารแพทยม์อบแกโ่รงพยาบาล ในภาคเหนือ  ภาคใต ้และภาคอสีาน  จาํนวน 18 แห่ง เป็นเงนิ 

991,952 บาท  
2. มอบเงนิสมทบทุนในการปรบัปรงุหอ้งฉุกเฉิน สําหรบัรองรบัผูต้ดิเช ือ้ COVID-19  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช

เทว ีณ ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี จาํนวน 967,000 บาท   
3. รว่มสนับสนุนผลติภณัฑ ์Hand Sanitizer Gel ภายใตแ้บรนด ์Edwards จํานวนกว่า 4,000 ขวด แก่หน่วยงาน

ตา่งๆ ของภาครฐั 
4. มอบเงนิเพือ่ชว่ยเหลอืเด็กทีอ่ยู่ในมูลนิธคิณุพ่อเรย ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจาํนวน 50,000  บาท 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และได ้
แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิจงึขอผ่านไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเขา้สู่วาระที ่3 มีผูเ้ขา้รว่มประชมุเพิม่ 1 คน เป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ 1 ราย จํานวนหุน้ 43,814 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้และ       
ผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ประชมุ 44 คน เป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ 64 ราย รวมจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 125,934,164 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
83.99 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั ไดช้ ีแ้จงงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุด  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย        

งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ งบกระแสเงนิสด 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดจ้ดัทําขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ    
ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 หนา้ 120 – 178  สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก    
รหสัควิอาร ์(QR Code) ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุแลว้  โดยสรปุสาระสาํคญั ดงันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ งบการเงนิรวม %  งบการเงนิเฉพาะกจิการ % 

2562 2561 เปลีย่นแปลง 2562 2561 เปลีย่นแปลง 
สนิทรพัยร์วม 4,946 4,925 0.43 4,002 4,075 (1.79) 
หนีส้นิรวม 1,021 1,040 (1.83) 750 873 (14.09) 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,925 3,885 1.03 3,252 3,202 1.56 
รายไดจ้ากการขาย 4,634 4,798 (3.42) 3,787 3,812 (0.66) 
กาํไรสาํหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่ 258 347 (25.65) 262 378 (30.69) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท) 1.72 2.32 (25.86) 1.75 2.52 (30.56) 

 
นายสมุติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ  แสดง

ความเห็นเพิ่มเติม ซึง่ในวาระนี้ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม   ที่ประชมุพิจารณาแลว้ จึงลงมติอนุมตัิงบการเงินสําหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 - - - 

กอ่นเขา้สูว่าระที ่4 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่4  รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
 นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ในปี 2562 บรษิทัมผีลการดาํเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ดงันี ้
  กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา    1,788,680,470  บาท 
  บวก  กาํไรสาํหรบัปี 2562       262,174,398  บาท 
  หกั เงนิปันผล (1.26 บาท/หุน้)     (188,912,843)  บาท 
  บวก  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สาํหรบัปี       17,455,454  บาท  
  รวม กาํไรทีจ่ะนํามาจดัสรรท ัง้สิน้      1,879,397,479  บาท 

 ทัง้นีบ้รษิทัมทีุนสาํรองครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนดแลว้ จงึไม่มกีารเสนอจดัสรรเงนิสาํรองตาม
กฎหมาย 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รอ้ยละ 20-80 ของกาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ภาวะเศรษฐกจิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เห็นสมควร เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่
รบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล และไม่เสนอจา่ยเงนิปันผลสาํหรบัปี 2562 เพิม่เตมิอกี 

 

สบืเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําใหบ้รษิทัไม่สามารถจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่เสนอ 
พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจาํปีตามกาํหนดเวลาเดมิ ในวนัที ่23 เมษายน 2563 ได ้และเพือ่เป็นการลดผลกระทบ ที่
อาจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จาการเลือ่นประชมุดงักล่าว  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล แทนการ
จ่าย เงนิปันผลประจําปี ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท สําหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 164,923,910.80 บาท ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2563 โดย
จ่ายจากกาํไรสะสมส่วนทีเ่สยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคนืไดเ้ท่ากบัเงนิปัน
ผลยีส่บิสว่นแปดสบิ ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทว ิ 

 อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีก่าํหนดไวข้องบรษิทั และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคลอ่งของบรษิทั และไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 

 นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ
ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่ทราบ ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิจงึขอผ่านไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป  

กอ่นเขา้สูว่าระที ่5   ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ  
นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535      

มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 21 กาํหนดไวว้า่ “ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็น   ผูอ้อก
จากตาํแหน่ง  กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได ้

ปัจจบุนัตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ มจีาํนวน 15 ท่าน  ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นีม้กีรรมการบรษิทัทีต่อ้ง
ออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน คอื 

1.  นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์  กรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ  ประธานกรรมการบรหิาร   
กรรมการสรรหา และ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางธรีดา  อาํพนัวงษ ์  กรรมการบรษิทั   
3.  นายสเุทพ  ดา่นศิรวิโิรจน ์ กรรมการบรษิทั   
4.  นายอมร   อศัวานันท ์  กรรมการอสิระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นางประดษิฐา  จงวฒันา  กรรมการอสิระ  และกรรมการตรวจสอบ     

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ         
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการบรษิัทซึง่ไม่รวมกรรมการบรษิัทที่ไดร้บัการเสนอชือ่ในคร ัง้นี ้คือ นายธรีะศกัดิ ์ วิกติเศรษฐ ์ซ ึง่เป็น
กรรมการสรรหา ไดพ้จิารณาและกลั่นกรองคุณสมบตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล
อย่างระเอยีดรอบคอบตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการของบรษิทั แลว้เห็นว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักล่าวมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั มปีระสบการณ ์และมคีวามสามารถที่
เป็นประโยชนต์่อบรษิทั โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ทัง้ 5 ท่านน้ันมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของ
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั  พ.ศ.2535 และขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในคราว
ประชมุนีจ้าํนวน 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัตอ่ไปอกีวาระหน่ึง  

 สําหรบักรรมการทีด่ํารงตําแหน่งนานกว่า 9 ปี ไดแ้ก ่นางประดษิฐา  จงวฒันา รวมการดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ จน
ครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นีเ้ป็นระยะเวลา 21 ปี เป็นผูม้คีวามรูด้า้นกฎหมาย สามารถใหค้ําแนะนําทีเ่ป็นประโยชนต์่อบรษิทั อกีทัง้
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กาํหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ ์ในดา้นที่
บรษิทัตอ้งการ และยงัสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการอสิระไดเ้ป็นอย่างด ี

อน่ึง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่วา่จะทําเพือ่ประโยชนต์น หรอืประโยชนผู์อ้ืน่ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให ้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้” ดงัน้ัน ขอแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า “กรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้ในคราวประชมุนี ้ได ้
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและแข่งขนักบับรษิัท คือ นางธีรดา         
อาํพนัวงษ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แลบบอราทอร ีส่ ์จาํกดั”  

 

ทัง้นีป้ระวตับุิคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัทัง้ 5 ท่าน พรอ้มทัง้นิยามกรรมการอสิระได ้
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

และเน่ืองจากวิธกีารลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการต่างจากวาระอืน่ ๆ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านทัง้ที่เห็นดว้ย          
ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะท่าน  และเมือ่ลงคะแนนครบแลว้ ขอให ้
สง่บตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัเพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตาม
วาระ 5 ท่าน ดงันี ้

1.  นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์ 
2.  นางธรีดา  อาํพนัวงษ ์
3.  นายสเุทพ  ดา่นศิรวิโิรจน ์
4.  นายอมร   อศัวานันท ์
5.  นางประดษิฐา  จงวฒันา 

นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซ ึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ จึงลงมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ      
ดว้ยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลาํดบั ดงันี ้

1. นายธรีะศกัดิ ์  วกิติเศรษฐ ์

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

2. นางธรีดา   อาํพนัวงษ ์
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

3. นายสเุทพ   ดา่นศิรวิโิรจน ์
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

4. นายอมร   อศัวานันท ์
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 
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5. นางประดษิฐา   จงวฒันา 
ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 63 1 - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,154 10 - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 0.00 - - 

ดงัน้ัน  กรรมการของบรษิทัในปี 2563 ม ี15 ท่าน ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบุญเกยีรต ิ  โชควฒันา 
2. นางทพิาภรณ ์  โชควฒันา  
3. นายธรีะศกัดิ ์    วกิติเศรษฐ ์
4. ดร.อตัถกร   กลัน่ความด ี  
5. นางแกว้ตา     องคส์รณะคม 
6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ    องัสรุงัษี     
7. นางจติราภรณ ์  วกิติเศรษฐ ์
8. นางธรีดา      อาํพนัวงษ ์
9. นายสเุทพ     ดา่นศ ิรวิโิรจน ์

ตัง้แตล่ําดบัที ่10-15 เป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 6 ท่าน ซึง่เป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 40 

10. พลเรอืเอกอภชิาต ิ  เพ็งศรทีอง 
11. นางพศิมยั   จนัทรเุบกษา 
12. นายอมร   อศัวานันท ์
13. นางประดษิฐา     จงวฒันา     
14. พลตาํรวจเอกสมชาย    ประภสัภกัด ี
15. ผศ.ดร.พงษช์ยั  อธคิมรตันกลุ 

 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย  
1. นายอมร   อศัวานันท ์
2. นางประดษิฐา     จงวฒันา 
3. พลตาํรวจเอกสมชาย   ประภสัภกัด ี
4. ผศ.ดร.พงษช์ยั  อธคิมรตันกลุ 

กอ่นเขา้สูว่าระที ่6 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 

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

ทรพัยส์นิอืน่ใดแกก่รรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสทิธิแ์ละผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยั ในฐานะ
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมถงึค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” ซึง่
เดมิทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทนนําไปพจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ

ซึง่ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัสรรวงเงนิดงักล่าวใหแ้กก่รรมการ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 14,464,000 บาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี ้

รายละเอยีด จาํนวนเงนิ (บาท) 
คา่ตอบแทนประจาํปีคณะกรรมการบรษิทั 13,150,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 774,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 186,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 84,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 68,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 40,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม 72,000 
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 90,000 



16 

 

ในปี 2563 คณะกรรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั จ่ายค่าตอบแทนแกก่รรมการไดใ้นวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 15 ลา้นบาท เท่ากบัปีทีผ่่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถงึ
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอืน่ทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั  โดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ใน
กลุ่มธุรกจิเดียวกนั  รวมถึงอํานาจ  หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  โดยขออํานาจใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําไป
พจิารณาจดัสรรภายในวงเงนิทีผู่ถ้อืหุน้อนุมตั ิ  โดยวงเงนินีใ้หม้ผีลตัง้แต่วนัทีท่ีป่ระชมุนีอ้นุมตัจินกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงต่อไป 
โดยใหจ้า่ย ดงันี ้

1. คา่ตอบแทน 
ค่าตอบแทนประจําปีจ่ายใหก้รรมการบรษิทัทุกคน  โดยใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร

ตามหลกัเกณฑแ์ละผลการปฏบิตังิาน และเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

2. คา่เบีย้ประชมุ 

 ปี 2563 (บาท/คร ัง้) 

ประธาน กรรมการ 
      คณะกรรมการบรษิทั                
      คณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 10,000 

      คณะกรรมการสรรหา   
      คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน      
      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง     
      คณะกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม   
      คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

10,000 9,000 

สําหรบัการจ่ายค่าเบีย้ประชมุทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  กรณีมีการประชมุในแต่ละเดอืน
มากกวา่ 1 คร ัง้ คงใหไ้ดร้บัเบีย้ประชมุไม่เกนิ 1 คร ัง้ 

3. สทิธปิระโยชนอ์ืน่  
บรษิทัฯ ไม่มกีารจา่ยผลตอบแทนอย่างอืน่หรอืสทิธปิระโยชนอ์ย่างอืน่แกก่รรมการ นอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ 

ทัง้นีใ้หใ้ชจ้นกวา่มกีารเปลีย่นแปลง โดยคา่ตอบแทนทีจ่า่ยตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

นายธรีะศกัดิ ์ วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซ ึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชมุ   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ        
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

กอ่นเขา้สูว่าระที ่7 ไม่มผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุเพิม่ 
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วาระที ่7   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัช ี
 นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงิน รายงานว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 49        
“ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ผูด้ํารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบรษิทั” และ ขอ้ 50 “ผูส้อบบญัชน้ัีนใหท้ี่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ทุกปี  ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถกูแตง่ตัง้กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได”้  

ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนด       
ค่าสอบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไดพ้ิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏบิตังิาน การมีมาตรฐานการ
ทํางานทีด่ ีมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงันี ้

1. นางสายฝน อนิทรแ์กว้    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4434 และ/หรอื 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

2. นายเตมิพงษ ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4501 และ/หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2562) 

3. นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 5238 และ/หรอื 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

4. นางสาวสนีินารถ  จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6287 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั) 

 แห่ง บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกีวาระหน่ึง โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงขา้งตน้
มอีาํนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สํานักงาน อีวาย จํากดั  ที่ไดเ้สนอใหม้ีการแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้น้ันเป็น     
ผูส้อบบญัชสีงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยดว้ย โดยทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย         
มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แตอ่ย่างใด 

โดยมรีายละเอยีดของคา่สอบบญัช ีปี 2563 ดงันี ้

รายละเอยีด ปี 2563 (บาท) 

1.  คา่สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) 727,500.00 

2.  คา่ตรวจสอบบญัชปีระจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 992,500.00 

3.  คา่บรกิารในการสอบทานงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 90,000.00 

รวม 1,810,000.00 

 
รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิาํนวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2563 และรบัทราบ

จํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรบัปี 2563 ของบร ิษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบร ิษัทย่อยในปี 2563                    
อาจเปลีย่นแปลงตามจาํนวนบรษิทัย่อย และ/หรอื ปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิระหวา่งปี) โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้  

รายละเอยีด ปี 2563 (บาท) 

1.  บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 1,810,000.00 

2.  บรษิทัย่อย (5 บรษิทั) 1,285,000.00 

รวม 3,095,000.00 

 

คา่บรกิารอืน่ทีม่กีารรบับรกิารจากสาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั มดีงันี ้

รายละเอยีด ปี 2563 (บาท) 
1. คา่สงัเกตการณท์ําลายสนิคา้ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการส่วนบญัชกีารเงนิ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มี         

ผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ซ ึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชมุ   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ        
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

 
กอ่นเขา้สูว่าระที ่8 ไม่มผูีถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัเิพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงคบ์รษิทั) อกี 3 ขอ้ จากวตัถปุระสงคเ์ดมิ        
52 ขอ้ รวมเป็นวตัถุประสงคท์ ัง้สิน้ 55 ขอ้ 

นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิัท รายงานว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ ์ และการดําเนินธุรกจิในปัจจุบนั  
ตลอดจนสามารถรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิของบรษิทั  ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต  จงึขอเสนอเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3  
(วตัถปุระสงคบ์รษิทั)  อกี 3 ขอ้  จากวตัถปุระสงคเ์ดมิ 52 ขอ้  รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้  55  ขอ้  ดงันี ้ 

ขอ้  53 นําเขา้  และส่งออก  ซึง่เคร ือ่งเวชภณัฑ ์เคร ือ่งมือแพทย ์เคร ือ่งอบ  อุปกรณใ์ชป้รุงยา  เคร ือ่งใชใ้นทาง
วทิยาศาสตร ์ เคร ือ่งจกัร  เคร ือ่งไฟฟ้า  เคร ือ่งยนต ์ เคร ือ่งทุ่นแรง  ยานพาหนะ ลอ้เลือ่น เคร ือ่งใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม เคร ือ่งใชใ้นทางเกษตร เคร ือ่งโลหะ เคร ือ่งใชพ้ลาสติก รวมทัง้อุปกรณแ์ละส่วนประกอบของ
อปุกรณเ์หลา่น้ัน 

ขอ้  54  ผลติ รบัจา้งทํา ประดษิฐ ์ซอ่มแซม และจาํหน่ายเคร ือ่งเวชภณัฑ ์เคร ือ่งมอืแพทย ์เคร ือ่งอบ อุปกรณใ์ชป้รงุยา 
เคร ือ่งใชใ้นทางวทิยาศาสตร ์เคร ือ่งจกัร เคร ือ่งไฟฟ้า เคร ือ่งยนต ์เคร ือ่งทุ่นแรง ยานพาหนะ ลอ้เลือ่น เคร ือ่งใช ้
ในโรงงานอตุสาหกรรม เคร ือ่งใชใ้นทางเกษตร เคร ือ่งโลหะ เคร ือ่งใชพ้ลาสตกิ รวมทัง้อุปกรณแ์ละสว่นประกอบ
ของอปุกรณเ์หลา่น้ัน 

ขอ้ 55 เป็นนายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่าง ในกจิการคา้และธรุกจิทุกประเภท ทุกชนิด ทัง้ภายใน และภายนอก
ราชอาณาจกัร (ยกเวน้กจิการประกนัภยั การหาสมาชกิใหส้มาคมและนายหนา้คา้หลกัทรพัย)์ และแตง่ตัง้
ตวัแทนกบันายหนา้เพือ่กจิการคา้ในวตัถปุระสงคข์องบรษิทั  

นายสุมติร  ขอไพบูลย ์เลขานุการบรษิทั เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดง
ความเห็นเพิม่เตมิ ซ ึง่ในวาระนีต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชมุ   ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึลงมตอินุมตัวิาระนีด้ว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จาํนวนราย 64 - - - 

จาํนวนหุน้ 125,934,164 - - - 

คดิเป็นรอ้ยละ* 100.00 - - - 

กอ่นเขา้สูว่าระที ่9 ไม่มผูีถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 

 

 

 



19 

 

 

วาระที ่9  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

หลงัจากสิน้สุดวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ นายธรีะศกัดิ ์วกิติเศรษฐ ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้
สอบถามหรอืเสนอแนะต่อทีป่ระชมุ ซึง่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิจงึแจง้ใหท้ี่ประชมุ
ทราบวา่ไม่พบบตัรเสยีในการลงคะแนน และไดเ้รยีนเชญิ นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

นายบุญเกยีรต ิ โชควฒันา ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชมุ 

จากน้ันจงึขอปิดการประชมุ 

 

    ปิดประชมุเวลา  13.45 น. 
 

                  
     บุญเกยีรต ิ โชควฒันา 

 
                                                   (นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา) 
                                                                       ประธานทีป่ระชมุ 
 

 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ      

        สมุติร  ขอไพบูลย ์
              

   (นายสมุติร  ขอไพบูลย)์ 
                 เลขานุการบรษิทั    
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 
 
ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
1.   ชือ่-นามสกุล :     ดร. อตัถกร  กลัน่ความด ี
 

 อายุ  :     72  ปี       
 

 สญัชาต ิ      :    ไทย 
 

 การศกึษา :  
• ปรญิญาเอก วชิาเอกวศิวกรรมเคร ือ่งกล  

 วชิาโท Operation Research – University of  Illinois@Urbaha U.S.A. 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP) รุน่ 3/2003 
• หลกัสตูร  Director Certification  Program (DCP) รุน่ 68/2005 

                  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
• กรรมการบรษิทั ซ ึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกแลว้ 

 ตาํแหน่งในบรษิทั  :    
• กรรมการรองผูจ้ดัการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการสรรหา 

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ      : 22  เมษายน  2534 
 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั      :    30  ปี   

 เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นี ้ : 33  ปี 
 

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :     
• การจดัการทางธรุกจิ  
 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

1  แห่ง 2539-
2563
  

- กรรมการ  บมจ. สหโคเจน (ชลบุร)ี 7  แห่ง - - 

  
 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 470,774 หุน้  =  0.31 %   
 
 การเขา้รว่มประชมุในปี 2563  :   การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563   จาํนวน  1/1      คร ัง้ 
             การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จาํนวน    9/10  คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการบรหิาร   จาํนวน    21/25   คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการสรรหา   จาํนวน     -      คร ัง้ 
             การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง* จาํนวน  2/5  คร ัง้ 
             (*ครบวาระ 15 พ.ค. 2563) 
  
 คุณสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
2.   ชือ่-นามสกุล :     นางแกว้ตา  องคส์รณะคม 
 

 อายุ  :     64  ปี     
   

 สญัชาต ิ      :    ไทย 
 

 การศกึษา : 
• ปรญิญาตร ี วชิาเอกรฐัศาสตร-์บรหิารรฐักจิ  วชิาโท ภาษาองักฤษ  คณะรฐัศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 
• หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุน่ 27/2003 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 10/2010 

                   จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
•  กรรมการบรษิทั ซ ึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลอืกแลว้ 

 

 ตาํแหน่งในบรษิทั      : กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา                           
        กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
  

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ  : 22  มถินุายน  2530 
 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    34  ปี   

 เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่ง 
 จนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นี ้  : 37  ปี 
 

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :     
• ดา้นบรหิารงานบุคลากร และการกาํกบัดแูลกจิการ  
 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

 บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

- - 
 

- 
 

10 แห่ง 2554-
ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
  บรษิทั อนิเตอรเ์นช ัน่แนล  แลบบอราทอรสี ์  
  จาํกดั 

  
 การถอืหุน้ในบรษิทั (ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)  1,004,709 หุน้  =  0.67 %   
 
 การเขา้รว่มประชมุในปี 2563  :   การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563   จาํนวน   1/1     คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จาํนวน   10/10   คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการบรหิาร   จาํนวน   22/25   คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการสรรหา   จาํนวน     2/2     คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน     2/2     คร ัง้ 
              การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  จาํนวน     4/4     คร ัง้ 
 
 คุณสมบตัติอ้งหา้ม      : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
      กระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
 3.  ชือ่-นามสกลุ :     พลเรอืเอกอภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 
 

 อายุ   :     71  ปี       
 

 สญัชาต ิ       :    ไทย  
 

 การศกึษา : 
• ปรญิญาโท  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สาขา ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม

เอกชน รุน่ที ่15 
• ปรญิญาตร ีโรงเรยีนนายเรอื สาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 
• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที ่4/2016        

 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

 ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
• กรรมการอสิระ  ซ ึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่มคีวามเป็นอสิระ 

 

 ตาํแหน่งในบรษิทั      : กรรมการอสิระและกรรมการกจิกรรมองคก์รเพือ่สงัคม  
 

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ  : 12  พฤศจกิายน  2552 
 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    12  ปี  

 เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่ง 
 จนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นี ้  : 15  ปี 
 
  

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :    ดา้นจดัซือ้ จดัหา จดัจา้งของราชการ 
 
 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

3  แห่ง 2559 –
ปัจจบุนั 
 

2558 –
ปัจจบุนั 

2555-   
ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอสิระ   

   บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี 

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ    
   บมจ.ท.ีเอ.ซ ีคอนซเูมอร ์

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ     
   บมจ.เมอืงไทย แคปปิตอล 

- - - 
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คุณสมบตัเิพิม่เตมิสาํหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

ลกัษณะของการมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น

กรรมการอสิระ 
พล.ร.อ.อภชิาต ิ เพ็งศรทีอง 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
• จาํนวนหุน้ 
• สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
85,714 
0.06% 

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

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไม่เป็น 

2. เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. ม/ีไม่ม ีความสมัพนัธท์างธรุกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย วตัถดุบิ/สนิคา้/บรกิาร  การใหกู้ย้มื
เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 

ไม่ม ี

 
 
 
 

 การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563 จาํนวน 1/1    คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน   9/10 คร ัง้ 
       การประชมุคณะกรรมการกจิกรรม จาํนวน   4/4 คร ัง้ 
       องคก์รเพือ่สงัคม   
 
 คุณสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบั 
       ทรพัยซ์ ึง่ไดก้ระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
 4.  ชือ่-นามสกลุ :     นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา 
 

 อายุ  :     72  ปี     
   

 สญัชาต ิ       :    ไทย 
 

 การศกึษา   :  Catering Diploma (Hotel & Restaurant Management) 
From  Cambridgeshire College of Arts & Technology, 
England 

 
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 
• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 82/2010 

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

   ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  
• กรรมการอสิระ  ซ ึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่มคีวามเป็นอสิระ 

 

 ตาํแหน่งในบรษิทั      : กรรมการอสิระและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ  : 28  เมษายน  2552 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    12  ปี  

 เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่ง 
 จนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นี ้  : 15  ปี 

  ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ  :     ดา้นการจดัการ 
 

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   
บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 

(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั 
/ 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

- - - - - - 

 
คุณสมบตัเิพิม่เตมิสาํหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

 ลกัษณะของการมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น

กรรมการอสิระ  
นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
• จาํนวนหุน้ 
• สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
84,285 
0.06% 

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

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไม่เป็น 

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

เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย 
ไม่ม ี

  
 การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 :  การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563  จาํนวน  1/1     คร ัง้ 
         การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จาํนวน    7/10   คร ัง้ 
         การประชมุคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน    1/2    คร ัง้ 
 คุณสมบตัติอ้งหา้ม   :  ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
         กระทําโดยทุจรติ 
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ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชือ่ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ (วาระ 5) 
 
5.   ชือ่-นามสกุล :     พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี
 

 อายุ  :     78  ปี  
      

 สญัชาต ิ      :    ไทย 
 

 การศกึษา : 
• ปรญิญาโท  สาขารฐัประศาสนศาตร ์ สถาบนับญัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
• ปรญิญาตร ี สาขารฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ  

   

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 25/2004 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 51/2004 
• หลกัสตูร Role of The Chairman Program (RCP) รุน่ที ่12/2005 
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่2/2004 

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
  

   ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้  :  

• กรรมการอสิระ  ซ ึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่มคีวามเป็นอสิระ 
 

 ตาํแหน่งในบรษิทั       : กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
                และกรรมการตรวจสอบ  

 วนัทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นกรรมการ   : 28 เมษายน 2558 

 จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั   :    6  ปี  

 เมือ่รวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตาํแหน่ง 
 จนครบวาระทีเ่สนอในคร ัง้นี ้   : 9  ปี 

 ประสบการณ ์ความรู ้/ ความชาํนาญ   :     ดา้นกฎหมายและการกาํกบัดูแลกจิการ มคีวามสมัพนัธอ์นัด ี  
               กบัหน่วยงานราชการ  

 ประสบการณก์ารทํางาน  :   

 

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใชบ่รษิทั 
จดทะเบยีน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่
แข่งขนั / 

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้รหิาร 

1 2548 – ปัจจบุนั 
 

• กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี 

- - - 
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คุณสมบตัเิพิม่เตมิสาํหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
 

 ลกัษณะของการมสีว่นไดเ้สยี 
ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่เป็น

กรรมการอสิระ 
พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัด ี

การถอืหุน้ในบรษิทั 
• จาํนวนหุน้ 
• สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
ไม่ม ี

 

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

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไม่เป็น 

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

เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย ไม่ม ี

 
 
 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 : การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2563    จาํนวน   1/1      คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการบรษิทั    จาํนวน   10/10  คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน     5/5  คร ัง้ 
      การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  จาํนวน     4/4   คร ัง้ 
       

คุณสมบตัติอ้งหา้ม   : ไม่มปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ ึง่ได ้
      กระทําโดยทุจรติ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 
นิยาม “ กรรมการอสิระ”  ของบรษิทั   
 หมายถงึ บุคคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น และมคีวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คอื 

(1) ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิทัรว่ม       
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจํา หรอื                   
ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื                
ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอื        
ทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา มารดา    
คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั  หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท  บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื              
ผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้        
ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อีํานาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่   
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
        ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ  
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้หรอืรบัความชว่ยเหลอืทาง
การเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ย้มื  คํา้ประกนั  การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทํานอง
เดยีวกนั  ซ ึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คู่สญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาตหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหนั้บรวมภาระ
หนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช  ีซึง่มี          
ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย  บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัท          
สังก ัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีล ักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัแต่งตั้งเป็น                        
กรรมการอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ป รกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา            
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัค่าบร ิการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม                           
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ                                         
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุน้    
ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่     

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจํา หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซ ึง่ประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั  
  
 ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงคุณสมบตักิรรมการอสิระ กรรมการอสิระของบรษิทั
ตอ้งมคีณุสมบตัติามทีไ่ดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้  กรรมการอิสระอาจได  ้               
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อย
ลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่ไดด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่5 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบักรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
 
1.  ชือ่-นามสกลุ    -   นายอมร  อศัวานันท ์
ประเภทกรรมการ     -   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ     - 72  ปี 
สญัชาต ิ     - ไทย 
ทีอ่ยู่     -   336  ซอยลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง   
     เขตวงัทองหลาง  กรงุเทพฯ  10310 
การถอืหุน้ในบรษิทั     -   ไม่ม ี 
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่ง -   ไม่ม ี 
จากกรรมการท่านอืน่ในทุกวาระ   
 
 
2.  ชือ่-นามสกลุ   -    นางประดษิฐา  จงวฒันา  
ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    71  ปี 
สญัชาต ิ    -    ไทย 
ทีอ่ยู่    -    466/84  อาคารชดุรเิวอรไ์ซดท์าวเวอร ์2  ถนนพระราม 3  
               แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ 10120 
การถอืหุน้ในบรษิทั    -    0.11% 
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่ง -   ไม่ม ี 
จากกรรมการท่านอืน่ในทุกวาระ   
 
 
3.  ชือ่-นามสกลุ   -    พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี
ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    78  ปี 
สญัชาต ิ    -    ไทย 
ทีอ่ยู่    -    44/57  ถนนสขุมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
                กรงุเทพฯ 10110 
การถอืหุน้ในบรษิทั    -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่ง -   มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัที ่
จากกรรมการท่านอืน่ในทุกวาระ  ตอ้งออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ และ 

ไดร้บัการพจิารณาเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตอ่อกีวาระหน่ึง 
 

 
4.  ชือ่-นามสกลุ   -    ผศ.ดร.พงษช์ยั   อธคิมรตันกลุ 
ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    50  ปี 
สญัชาต ิ    -    ไทย 
ทีอ่ยู่    -    90/678 หมู่บา้นมณัฑนา ธนบุรรีมย ์ถนนประชาอทุศิ 
                 ตําบลบางคร ุอาํเภอพระประแดง  
                จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
การถอืหุน้ในบรษิทั    -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีในทุกวาระ     -   ไม่ม ี
การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกตา่ง -   ไม่ม ี
จากกรรมการท่านอืน่ในทุกวาระ   
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่6 
 

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่          

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้  ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั  
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้  สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ  (10)  ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด   

จะเขา้ชือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร ือ่งและเหตุผลใน
การทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน        
สีส่บิหา้ (45) วนั นับแตว่นัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช ือ่กนัหรอื    
ผูถ้ือหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ั้น จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่ิบหา้ (45) วนันับแต่วนัครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเชน่นีใ้หถ้ือว่าเป็นการประชมุผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้คร ัง้ใดจํานวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จากการจดัใหม้กีารประชมุในคร ัง้น้ันใหแ้กบ่รษิทั 

ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัทําหนังสอืนัดประชมุ  ระบุสถานที ่วนั  เวลา ระเบยีบวาระ
การประชมุและเร ือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร ือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร ือ่งดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และ           
นายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพิมพต์ดิต่อกนัสาม  
(3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

สถานทีท่ีจ่ะใชป้ระชมุตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของสํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืสํานักงานสาขา 
หรอืสถานทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามทีก่ฎหมายกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามญั
ประจาํปี 

ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึง (1/2)  ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3)  ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ เวน้แตก่ฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้ 37. การประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด  เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1)  ช ัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาเขา้รว่มประชมุ
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 36 หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น้ันมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ก็ใหนั้ดประชมุใหม่และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไป
ยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้  ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ  หรอืมี
แตไ่ม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 39. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีนา้ทีค่วบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชมุ 
ในการนีต้อ้งดําเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่น
ลาํดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ 

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

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพิจารณาเร ือ่งตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพิจารณาเร ือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณาใหท้ีป่ระชมุกาํหนดสถานที ่วนั  และเวลาทีจ่ะประชมุคร ัง้ต่อไป  
และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั
กอ่นวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนักอ่นวนั
ประชมุดว้ย 
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ขอ้ 40. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธจิะเขา้รว่มประชมุในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   ไม่วา่จะเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ชนิดใดคราวใด 
 

ขอ้ 44. การประชมุสามญัประจาํปีเพือ่พจิารณากจิการเหลา่นี ้ คอื   
(1) รายงานกจิการคา้ในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชกีาํไรขาดทุน 
(3) พจิารณาจดัสรรกาํไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
(5) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) พจิารณาเร ือ่งอืน่ ๆ 

 
การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนตนก็ได ้ 
และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยืน่หนังสอืมอบฉันทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการกาํหนด ณ สถานทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ หนังสอืมอบฉันทะตอ้งทําตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดักาํหนด 

 
ขอ้ 42. ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเร ือ่งใดซึง่ทีป่ระชมุจะไดล้งมต ิ  ผูน้ั้นไม่มสีทิธจิะออกเสยีงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้น้ัน  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
ขอ้ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้      
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ําคญั  

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

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

        
การจา่ยเงินปันผล 

ขอ้ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินกําไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่      
หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผล 

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

เดอืนนับแตว่นัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี  ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาคํา
บอกกลา่ว การจา่ยเงนิปันผลน้ันในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสาม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว  ในเมือ่เห็นว่าบรษิทัมผีลกาํไร

สมควรพอทีจ่ะทําเชน่น้ัน  และเมือ่จา่ยเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
ขอ้ 58. บรษิัทตอ้งจดัสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างน้อยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถงึหน่ึงในสบิ (1/10)  ของจํานวนทุนจดทะเบียนของ
บรษิทั 

 
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอาจโอนทุนสํารองอืน่ ทุนสํารองตามกฎหมาย  และทุนสํารองส่วนลํา้

มูลคา่หุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัได ้
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คุณสมบตัขิองกรรมการ  วธิกีารเลอืกต ัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   
 

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

ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก
กรรมการคนหน่ึง หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพนับรษิทั ใหก้รรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
คณะกรรมการอาจกาํหนดชือ่กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 
ขอ้ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 

(1) บรรลนิุตภิาวะ  
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระทํา โดยทุจรติ 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติตอ่หนา้ที ่

 
ขอ้ 20. กรรมการน้ันใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่ีอยู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในคร ัง้น้ัน ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในคร ัง้น้ันใหป้ระธานเป็น              
ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

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

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

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้
 
ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท       

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพือ่
ประโยชนต์นหรอืประโยชนผู์อ้ืน่  เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 
 
การจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 32. หา้มมิใหบ้รษิัทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใด ใหแ้ก่กรรมการ   เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ          
และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกตวิสิยัในฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทั  เชน่  เงนิเดอืน  เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง   
เบีย้ประกนั บําเหน็จ เงนิอดุหนุน  เงนิรางวลั  คา่รกัษาพยาบาล คา่นํา้มนั  คา่พาหนะ 

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถงึคา่ตอบแทนหรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
    
คุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ี การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี การกาํหนดคา่สอบบญัช ี และการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของ
ผูส้อบบญัช ี

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  
 
ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชน้ัีน ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชซี ึง่ออกไปน้ันจะถูกเลอืกกลบัเขา้รบั

ตาํแหน่งอกีก็ได ้
 
ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชคีวรไดส้นิจา้งเท่าใด   ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กาํหนด 
 
ขอ้ 54. ผูส้อบบญัช ีมีหนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคร ัง้ทีม่ีการพิจารณางบดุล  และ

บญัชกีาํไรขาดทุน  และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั  เพือ่ช ีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้  ใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ันแกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 

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

 
             การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่42 ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์ 
จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ  Barcode  ดงัน ัน้ เพ ือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน  ผูถ้อืห ุน้และ
ผูร้ บัมอบฉนัทะท ีจ่ะไปประช มุโปรดนําแบบแจง้การประช มุท ีม่  ี  Barcode  (แบบฟอรม์การลงทะเบยีน) ไปใน              
วนัประช มุดว้ย 
 
1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีบุคคลธรรมดา 
(1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื 

หนังสอืเดนิทางตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
(2) กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

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

(2.2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง 
ของผูร้บัมอบฉันทะตอ่เจา้หนา้ที ่  เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีนิตบุิคคล 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ หรอืตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

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

(2) ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางของผูร้บัมอบ
ฉันทะตอ่เจา้หนา้ที ่ เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดูแลหุน้ 
กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ 
(1) ใชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบพมิพท์ีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชมุ  หรอื ตามแบบพมิพท์ีก่ระทรวงพาณิชย ์

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

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ําเนินการลงนามในหนังสือ             
มอบฉันทะแทน 

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

ผูร้บัมอบฉันทะตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. ระเบยีบปฏบิตัใินการประชมุ 
2.1 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธซิกัถามและแสดงความคดิเห็นไดทุ้กวาระ 
2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย 
2.3 การออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บ หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสยีง 
 

 
 
 

 

http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
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ขัน้ตอนการสง่คาํถามล่วงหน้าเกีย่วกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 
             คณะกรรมการบรษิทัมีนโยบายในการใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนรว่มในการดูแลกจิการ และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการดําเนิน
กจิการ  จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหนา้ก่อน     
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่42 โดยสามารถสง่คาํถามมายงับรษิทัได ้ดงันี ้
 

1. ผูถ้อืหุน้เสนอคาํถามพรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลของผูถ้อืหุน้  โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 ชือ่ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-Mail address (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัสามารถตดิตอ่ได ้
 คาํถามในวาระทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืใหค้วามเห็น 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. ระยะเวลาในการเปิดรบัคําถาม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถ้ือหุน้     
จงึขอความรว่มมอืใหส้ง่คาํถามลว่งหนา้ใหบ้รษิทั ภายในวนัศกุรท์ี ่23 เมษายน 2564 
 
 

4. เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วมรวบคาํถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณาตามลาํดบั 
 

 
5. บรษิทัฯ จะตอบคาํถามทีผู่ถ้อืหุน้สง่มาลว่งหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
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ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่42 

บรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารที ่ 27  เมษายน  2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 
 

แสดงแบบแจง้การประชุม(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) และ

บตัรประจาํตวั  

แสดงแบบแจง้การประชุม(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) หนงัสอื

มอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวั

 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจาํนวนหุน้)  

 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา  13.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชุมตามลาํดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท       

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนบัคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัร

ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุ

ความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน

เจา้หน้าทีท่นัท ี

 

สรปุผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกทา่น โปรดระบุ

ความเหน็เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มทัง้

ลงนามในบตัรลงคะแนน  กรณีผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย  หรอืงด

ออกเสยีง ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัทา่นใด ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนบัคะแนน  เมือ่เสรจ็สิน้การลงมตใิน

วาระน้ี เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกทา่น  
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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 ้ 
(นาย/นาง/นางสาว)  อาย ุ        ปี   อยู่บา้นเลขที ่

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรอื

   นายอมร  อศัวานันท ์ อาย ุ        72         ปี   อยู่บา้นเลขที ่     336 
ถนน - ตาํบล/แขวง   วงัทองหลาง อาํเภอ/เขต   วงัทองหลาง 
จงัหวดั กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์      10310        หรอื

   นางประดษิฐา  จงวฒันา อาย ุ        71         ปี   อยู่บา้นเลขที ่     466/84 
ถนน พระราม 3 ตาํบล/แขวง     บางโคล ่ อาํเภอ/เขต   บางคอแหลม 
จงัหวดั กรงุเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์           10120                       หรอื

   ผศ.ดร.พงษช์ยั  อธคิมรตันกลุ อายุ    50   ปี  อยู่บา้นเลขที ่  90/678 
ถนน ประชาอทุศิ  ตาํบล/แขวง           บางคร ุ    อาํเภอ/เขต  พระประแดง 
จงัหวดั    สมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์    10130       
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ ผูจ้อง
หุน้ / การประชมุผูถ้ือหุน้สามญั/ วิสามญั    คร ัง้ที่   42   ในวนัองัคารที่   27  เมษายน  2564   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 ่41  เมือ่วนัองัคารที ่ 4  สงิหาคม 

2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

วาระที ่2  เร ือ่ง  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2563 

วาระที ่3  เร ือ่ง  พจิารณาอนุมตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2563 

 (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 ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชือ่กรรมการ        ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ        นางแกว้ตา  องคส์รณะคม  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ        พลเรอืเอกอภชิาต ิ  เพ็งศรทีอง   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ        นางพศิมยั  จนัทรเุบกษา   

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ        พลตาํรวจเอกสมชาย ประภสัภกัด ี   

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระที ่6  เร ือ่ง  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

 (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  พจิารณาอนุมตักิารซือ้ทีด่นิจาก บมจ.สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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วาระที ่9  เร ือ่ง  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

น้ันไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีป่ระชมุมี

การพิจารณาหรอืลงมติในเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

ลงชือ่ ผูม้อบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

ลงชือ่ ผูร้บัมอบฉันทะ 

( ) 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

       การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์   จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัคร ัง้ที ่  42    ในวนัองัคารที ่ 27  เมษายน   2564   เวลา  13.00   น.  ณ หอ้งเจา้พระยา  2  

โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์  เลขที ่  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่  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 

ช ือ่กรรมการ 

 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) ขอเรยีนใหท้่านทราบว่าหากท่าน 
ผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจําปี  2563  แบบรูปเล่ม  กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นล่าง และส่งกลบัไปยงับรษิทั
ที ่นายสุมิตร  ขอไพบูลย ์(เลขานุการบรษิทั)  เลขที ่2  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
10120  โทรศพัท.์ 02-676-2727 ต่อ 2812 หรอื E-mail : sumit_k@snjinter.com  เพื่อที่บรษิัทจะไดจ้ดัส่งรายงาน
ประจาํปีใหท้่านตอ่ไป 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2563 

 
รายงานประจําปี 2563 ซึง่ประกอบดว้ย รายงานของคณะกรรมการบรษิทั และผลการดําเนินงานของบรษิทั งบการเงนิ 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประจาํปี  2563  
 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบยีน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจาํปี
ในรปูแบบอเิล็กทรอนิกสผ่์านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถ้อืหุน้สามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มูลผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

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

ประกอบการประชมุ 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จาก                
แอปพลเิคชนั (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 เพือ่ดขูอ้มูลเอกสารประกอบการประชมุ 
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