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บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี  43 

วนัองัคารท่ี   26  เมษายน  2565   เวลา  13.00  น. 

 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องเจ้าพระยา  2   โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์

เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กทม. 10120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา  11.00  น. 

โปรดนําแบบแจ้งการประชมุท่ีมี  BARCODE (แบบฟอรม์ลงทะเบยีน)  

มาในวนัประชมุ  เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

1. บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(รายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5) โดยระบุในหนงัสือมอบฉันทะท่ีจดัส่งให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นหรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์บริษัท 

(แนะนําให้ทา่นออกเสียงในวาระตา่งๆ ล่วงหน้า) ส่งมายงับริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัประชมุ (เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

เอกสาร) ตามรายละเอียด ดงันี ้

นายสมุิตร   ขอไพบลูย์ 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

2. บริษัทเตรียมจดัให้มีการทําความสะอาดภายในห้องประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

3. บริษัทเตรียมจดัการประชมุเพ่ือลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ โดยจดัเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 1.5 เมตร โดยการ

จัดท่ีนั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ (“ผู้ เข้าร่วมประชุม”) ได้ไม่เกิน 50 ท่ีนั่ง พร้อมระบุเลขท่ีนั่งให้

ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขท่ีระบุไว้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน

หรือตดิตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ขึน้ 

  ในกรณีท่ีนัง่ท่ีจดัไว้เตม็ตามจํานวนแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

แทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่ีระบุช่ือไว้ในหนังสือมอบฉันทะ         

เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

4. ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันและ             

ลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี ้

4.1   ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพ่ือการคดักรอง COVID-19 หากท่านมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํา้มกู จะไม่

อนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ และขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีท่ีจดุคดักรองอย่างเคร่งครัด หาก

ไม่ปฏิบตัติามจะไม่อนญุาตให้เข้าบริเวณพืน้ท่ีการจดัประชมุ แต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูล

ด้านสขุภาพหรือประวตักิารเดนิทางของทา่นอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 

4.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเคร่ืองตรวจวัด  โดยบริษัทกําหนดจุดคัดกรองผู้ เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่      

บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการ     

คดักรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมประชุม รวมถึงทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์

เจลท่ีจดัเตรียมไว้ 

4.3  ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลา 

4.4    บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ท่ีประชุม สําหรับผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทําแบบคดักรองโรคไวรัส 

COVID-19 

4.5 การถามคําถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีเขียนคําถาม โดยให้ส่งกระดาษคําถามแก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทเพ่ือนําส่งให้แก่ประธานท่ี

ประชมุตอ่ไป 

5. บริษัทจดัเตรียมอาหารวา่งและนํา้ดื่มไว้รับรองผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุจํานวน 1 ชดุตอ่ 1 ทา่น หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

6. หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงตอ่ไป หรือ มีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้ง

ให้ทา่นทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) 

ทัง้นีอ้าจเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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ท่ี  S&J 5/2565      

                        วนัท่ี  4  เมษายน  2565  

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่  43 

เร่ือง   ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43  

เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1.    สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี  /รายงานประจําปี  2564  (แบบ 56 – 1  One report) และรายงานการพฒันา

อยา่งยัง่ยืนประจําปี 2564 ในรูปแบบรหสั  คิวอาร์ (QR Code) ซึง่อยูใ่นแบบแจ้งการประชมุ(แบบฟอร์มลงทะเบียน) 

3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ 

4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 

5. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   

7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุและระเบียบปฏิบตัิในการประชมุ 

8. ขัน้ตอนการสง่คําถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

12. การใช้รหสัคิวอาร์ ( QR Code )  สาํหรับดาวน์โหลด  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  /  รายงานประจําปี  2564          

(แบบ 56 – 1  One report)  และ รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืประจําปี  2564 

              ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43 ในวนัองัคารท่ี  26  เมษายน  2565  เวลา 13.00 

น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  ซึง่ใน

การประชุมครัง้นี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น

วาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจึงได้กําหนดระเบียบวาระการ

ประชมุเพ่ือพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ครัง้ที่ 42  เม่ือวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานการประชมุดงักลา่ว และสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท www.snjinter.com  ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และสง่ให้      

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นว่ารายงานการประชุมดงักลา่วได้บนัทึกขึน้โดยถกูต้อง สมควรเสนอต่อท่ีประชุม          

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

  การลงมต ิ : ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.snjinter.com/
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานในประจาํปี 2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดําเนินงานในรอบปี 2564  ได้ปรากฏในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี  /รายงานประจําปี  2564  ( แบบ 56 – 1  One report )  ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏบนแบบ

แจ้งการประชุม ซึ่งได้จดัทําขึน้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีได้สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ    :   เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบ 

  การลงมติ :  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม  2564 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   งบการเงินดงักล่าว ได้จัดทําขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึง่สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์รวม  5,979.28 4,875.65 

หนีส้นิรวม  1,342.77 1,026.25 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 4,636.51 3,849.40 

รายได้จากการขาย  4,905.70 3,966.70 

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 373.17 340.43 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.66 2.27 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี /รายงานประจําปี  2564  (แบบ 56 – 1  

One report )  ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

  ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว

การลงมติ    :  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นร้อยละ 20-80 ของกําไรสําหรับปีจาก           

งบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีกําไร

สําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  340.43  ล้านบาท   และมีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร  ณ  วนัสิน้ปี  2,263.65 

ล้านบาท  

   บริษัทได้จดัสรรการสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้วจึงไม่

ต้องจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 
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   ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและ          

การจ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179.92 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ  52.86  ของกําไรสําหรับปี

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของ

บริษัท โดยจ่ายจากกําไรสะสมสว่นท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ  20  ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี

คืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ 

   ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนด

รายช่ือ  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม  

2565  ซึง่ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลมีดงันี ้

 

 

 

 

 

   การลงมต ิ : ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 21 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ กรรมการบริษัทต้องออก

จากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้  ก็ให้ออก

โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้ใหม่ได้ ในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 5 ทา่น คือ  

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท       

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา  รองประธานกรรมการบริษัท  

3. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ   องัสรัุงษี  กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และ 

กรรมการบริหาร 

4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์  กรรมการบริษัท   

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหา 

5. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ  กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ  

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1.  กําไรสาํหรับปี (ล้านบาท) 340.43 238.22 

2.  จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 149.93 149.93 

3.  เงินปันผลจ่ายประจําปี อตัราหุ้นละ (บาท/หุ้น) 1.20 1.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 179.92 149.93 

5.  อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 52.86 62.94 
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บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565  เป็นการลว่งหน้าตัง้แตว่นัท่ี 15  พฤศจิกายน  2564 - 30  ธันวาคม  2564  ปรากฏวา่ไมม่ี             

ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดําเนินการ

กลัน่กรอง พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล  โดยกรรมการสรรหาท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความ

เหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์

ของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  โดยใช้การ

วิเคราะห์ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน   

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลัน่กรอง

คณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคล  ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการใน

การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการดงักล่าวมีคณุสมบตัิท่ี

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้บคุคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชมุนีจํ้านวน 5 คน กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทต่อไป

อีกวาระหนึง่ คือ 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา 

3. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี 

4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 

5. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบประวตัิของบคุคลท่ีได้รับให้เสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  และนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 

3 และลาํดบัท่ี 4   

  การลงมต ิ : ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ

บริษัท  เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็น

กรรมการของบริษัท  ทัง้นีไ้ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของ

บริษัท สําหรับปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ 
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ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 14,635,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด จาํนวนเงนิ (บาท) 

คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริษัท 12,800,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 1,206,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 252,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 92,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 74,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 40,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 76,000 

ค้าเบีย้ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 95,000 

 

โดยหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท  อํานาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ  การเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัท  สภาพคลอ่งทาง

ธุรกิจ  ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท  หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  และผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแต่ละคน  

รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  จํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมาและ

เปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

สาํหรับปี  2565  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กําหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ

ไมเ่กินปีละ  20  ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. ค่าตอบแทนประจําปี  :  จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําไป

พิจารณาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2. ค่าเบีย้ประชุม  :  ค่าเบีย้ประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือน

มากกวา่  1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้  รายละเอียดดงันี ้

 ปี 2565 (บาท/ครัง้) ปี 2564 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

      คณะกรรมการบริษัท                12,000 10,000 12,000 10,000 
      คณะกรรมการตรวจสอบ 

      คณะกรรมการสรรหา   

      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน      

      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม   

      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

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

 

3. สทิธิประโยชน์อ่ืน :  -ไมม่-ี 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ        

ในวงเงินไมเ่กินปีละ  20  ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอเน่ืองจากคา่ตอบแทนดงักลา่วมีความ

เหมาะสม  สอดคล้องกับอํานาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ  การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริษัท  และมี

หลกัเกณฑ์เทียบเคียงได้กบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

  การลงมต ิ :  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่   7     พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญช ี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :   ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50  ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้ ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี  ผู้สอบบญัชีซึ่ง

ออกไปนัน้จะถกูเลอืกกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกก็ได้   ผู้สอบบญัชีของบริษัท  ในปี  2564  คือ นางสายฝน  อินทร์แก้ว ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ                  

นางพนูนารถ   เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5238 และ/หรือ นางสาวสนีินารถ  จิระไชยเขื่อนขนัธ์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 6287 แหง่  บริษัท สาํนกังาน อีวาย  จํากดั    

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตัง้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็น          

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. นางสายฝน   อินทร์แก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4434  และ/หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501  และ/หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562) 

3. นางสาวสนีินารถ   จิระไชยเขื่อนขนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6287 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตปี่ 2563-ปัจจบุนั) 

และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ดงันี ้

              (หนว่ย : บาท) 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2565 และ

รับทราบจํานวนเงินคา่สอบบญัชีสําหรับปี 2565 ของบริษัทย่อย 3  บริษัท (ค่าสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ในปี 2565 อาจ

เปลีย่นแปลงตามจํานวนบริษัทยอ่ย และ/หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2564 

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

2.  คา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 992,500 992,500 

3.  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 90,000 90,000 

รวม 1,810,000 1,810,000 
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                               (หนว่ย : บาท) 

 

หมายเหต:ุ * ค่าสอบบญัชลีดลงเน่ืองจาก บรษิทัย่อยลดลง 1 บรษิทั 

คา่บริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั มีดงันี ้

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2564 

คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า ตามท่ีเกิดขึน้จริง (40,000 บาท ตอ่วนั)  80,000 บาท 

  ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้   นางสายฝน  อินทร์แก้ว ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434 และ/หรือ นายเติมพงษ์         

โอปนพนัธ์ุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4501  และ/หรือ นางสาวสินีนารถ  จิระไชยเขื่อนขนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6287 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีรายใหม่ของบริษัท ประจําปี 2565 เน่ืองจากเป็นผู้มีความ

เช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท 

สภาวิชาชีพบญัชี และ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมี

อํานาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกําหนดจํานวนเงินคา่ตรวจสอบบญัชี ตามท่ีเสนอ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /      

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้  3 แห่งเป็น          

ผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํนกังาน อีวาย  จํากดั  ซึง่เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษัท 

  การลงมต ิ : ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่   8      พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยท่าน          

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ลว่งหน้า 2 ชัว่โมง ก่อนการประชมุ ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

เป็นต้นไป ทัง้นี ้เพ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ  รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของทา่นอยา่งเต็มท่ี 

หากท่านมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัท ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้ สามารถจัดส่งคําถามไป

ลว่งหน้า  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8 

 

 

 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

1.  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 1,810,000 1,810,000 

2.  บริษัทยอ่ย  995,000 1,150,000 

รวม 2,805,000 2,960,000 
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อนึ่ง เพ่ือความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บคุคลอ่ืนเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ี

แนบมาพร้อมนี ้หรือตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด  ซึง่สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.snjinter.com 

ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  สําหรับ          

ผู้ ถือหุ้นนอกจากนัน้จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก.  หรือ  แบบ ข.  แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้  และหากท่าน

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนวา่กรรมการตรวจสอบท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากท่าน

ได้มีรายนามและประวตัิโดยสงัเขปตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนวนัประชุม       

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง 

นายสมุิตร  ขอไพบลูย์   

เลขานกุารบริษัท   

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)   

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 

อนึ่ง เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ

ทา่นผู้ รับมอบฉนัทะ  โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถอืหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด  ไว้แล้วตามสิง่

ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  ท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้ พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุ 

    

 

 

         โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 

 

                                                                                                        

  (นายธีระศกัดิ์   วิกิตเศรษฐ์) 

                         กรรมการผู้จดัการ  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี  42 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

ณ ห้อง เจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี  372  ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร 

ในวนัองัคารท่ี  27  เมษายน  2564 เวลา 13.00 น.  มีผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  จํานวน  18 ราย  จํานวน 17,624,556 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 

11.76  ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน  42 ราย จํานวน 

105,374,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้สิน้ท่ีเข้า

ร่วมประชมุ  จํานวน 29 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น  60 ราย  จํานวนหุ้น 122,998,699 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  82.04 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกชําระแล้วของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  

นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม กลา่วเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 ในนาม

ของคณะกรรมการบริษัท  ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้   และขอต้อนรับทกุทา่นเข้าสู ่ 

การประชุม  รวมถึงได้แนะนํากรรมการบริษัท  ผู้บริหาร กรรมการชดุย่อย เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ซึง่ประกอบด้วย 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท  

      ประธานกรรมการสรรหา                      

      และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

 2.  นายธีระศกัดิ ์  วิกิตเศรษฐ์  กรรมการผู้จดัการ  

        ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และ 

        กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 3.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการบริษัท 

        กรรมการบริหาร  

        กรรมการสรรหา  

        กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ 

        กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ  องัสรัุงษี  กรรมการบริษัท  

       ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และ 

กรรมการบริหาร 

5.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์  กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหา 
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6.  นางธีรดา   อําพนัวงษ์  กรรมการบริษัท  

7.  นายสเุทพ  ดา่นศิริวิโรจน์  กรรมการบริษัท 

8.  พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง  กรรมการอิสระ และ 

        กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

9.  นางพิศมยั   จนัทรุเบกษา  กรรมการอิสระ และ 

        กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

10.นายอมร   อศัวานนัท์  กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11.นางประดษิฐา  จงวฒันา  กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

12.พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัดี  กรรมการอิสระ  

      ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ 

      กรรมการตรวจสอบ 

13.ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธิคมรัตนกลุ  กรรมการอิสระ 

        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ 

        กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 

1.  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบริษัท 

2.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการรองผู้จดัการ 

       กรรมการบริหาร และ 

        กรรมการสรรหา 

โดยกรรมการบริษัทท่ีมาร่วมประชมุ  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี  42  จํานวน  13  ทา่น  คิดเป็นร้อยละ 86.67  ของ

กรรมการบริษัททัง้หมด 

ผู้บริหาร 

นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์   ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน  

   ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนเลขานกุารบริษัท 

 นางสาวกญันิกา ดอนคําเพ็ง   ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้สอบบญัชี  

คณุสนีินารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ์ 

จาก บริษัท  สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

คณุสริินารถ ภูช่ยัวฒันานนท์  

จาก บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 
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ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง  

คณุกอบสขุ แสงสวสัดิ ์

จาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จํากดั 

ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสงูสดุทางด้าน

บญัชีและการเงิน ผู้สอบบญัชีของบริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เข้าร่วมประชมุด้วย 

ตอ่จากนัน้ นายบญุเกียรติ  โชควฒันา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการผู้จดัการ   และ    นางสาว

กญันิกา  ดอนคําเพ็ง  เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตอ่ไป 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นางสาวกญันิกา  ดอนคําเพ็ง ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ประชมุและวธีิการลงมติตา่งๆ ในการประชมุครัง้นี ้

นางสาวกญันิกา  ดอนคําเพ็ง ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนัน้  ในการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ บริษัทได้ปฏิบตัิโดยมี

รายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซด์ของบริษัท ตัง้แต่

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน – 30 ธนัวาคม 2563 นัน้  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ

และ/หรือเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นจัดส่งคําถามล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านทาง E-mail address : 

sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงับริษัท ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น  ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดส่งคําถามท่ีล่วงหน้าก่อนการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นมายงับริษัทแตอ่ยา่งใด 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้

ถือหุ้นได้  ซึ่งมีข้อมูลโดยสงัเขปตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 5 

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครัง้นีใ้ห้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43  คือ  

ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  

หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ  การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย  และ/หรืองดออกเสียง รวมทัง้

คะแนนตามบตัรเสยี(ถ้ามี) จากนัน้จะนําคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ  สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็น

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม 

ความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น  โดยสง่หนงัสอืมอบฉนัทะให้บริษัทลว่งหน้า  บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นไว้ใน

ระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

สาํหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสยี คอื การลงคะแนนเกินกวา่ 1 ช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือกํากบั

บริเวณท่ีขีดฆา่  
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ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตาม

วาระท่ียงัไม่ได้เร่ิมพิจารณา และบริษัทจะนบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชุมเป็นองค์ประชุม ตัง้แต่

วาระท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือบนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป  โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพ่ิมเทา่นัน้ 

เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนบัคะแนนด้วยระบบ  Barcode  ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะเห็น      

ผลคะแนนในแตล่ะวาระบนหน้าจอพร้อมกนั โดยแยกเป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ให้ยกปา้ยคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนบั

คะแนน  พร้อมทัง้แจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบคุวามเห็นลงนามในบตัรลงคะแนน  และส่งคืน

เจ้าหน้าท่ีทนัที 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โปรดระบคุวามเห็นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อมทัง้ลงนาม

ในบตัรลงคะแนน  กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกปา้ยคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนน และเมื่อเสร็จสิน้การลงมติในวาระนี ้เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณีผู้ ถือหุ้น

มอบฉนัทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ และในการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม   ขอให้เขียน

คําถามลงในแบบฟอร์มคําถาม และยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บแบบฟอร์มคําถามในวาระนัน้ๆ 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ นําท่ีประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบด้วยวาระทัง้หมด 9 วาระ 

ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 1 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่  41 เม่ือวนัอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

 นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้ จัดการ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41    

บริษัทฯ ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.snjinter.com) 

และได้จดัสง่สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม 2563 ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้นพร้อม

หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว  คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทกึไว้อยา่งถกูต้องแล้ว  

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้ จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 60 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,699 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

http://www.snjinter.com/
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ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 2 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2563 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปี 2563 ท่ีผา่นมานัน้ คณะกรรมการได้จดัพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2563 ท่ีได้จดัสง่ไปยงัทา่นผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าใน

รูปแบบ รหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทําขึน้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ              

ตลาดหลกัทรัพย์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยสรุปได้ดงันี ้
 

งบการเงนิรวม 
ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 4,419 4,769 (350) (7.3) 

คา่ใช้จา่ยรวม 4,179 4,552 (373) (8.2) 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 74 58 16 27.6 

กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 276 258 18 6.9 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.84 1.72 0.12 6.9 

• รายได้รวม  4,419  ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 4,316 ล้านบาท รายได้อ่ืน 103 ล้านบาท) ลดลงจากปี

ก่อน 350 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขาย ท่ีลดลงจากปีก่อน 318 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.9 เป็นผลจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนีร้ายได้อ่ืนของบริษัทลดลงจากปีก่อน 32 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้เงินปันผล 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น และรายได้อ่ืนๆ ลดลง  

• คา่ใช้จ่ายรวม 4,179 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.2  โดยสว่นใหญ่ลดลงจาก 

- ต้นทนุขายลดลง 361 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากอตัราสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.9 

เน่ืองจากการบริหารจดัการในเร่ืองต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความสามารถทํากําไรได้ดีขึน้สง่ผลให้อตัรากําไร

ขัน้ต้นเพ่ิมขึน้  

- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย ลดลง  11.2  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 สอดคล้องกับรายได้จาการขายท่ี

ลดลง   

• สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 74 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.6 

• กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 276 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  17.7  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 เน่ืองจาก

ความสามารถในการทํากําไรได้ดีขึน้ แม้วา่ยอดขายลดลง ประกอบกบัการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการผลติ รวมถึง

คา่จ่ายตา่งๆ ตามท่ีกลา่วข้างต้น 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการได้รายงานความคืบหน้าด้านการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัว่า บริษัทได้ขยายแนวร่วม

การต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ไปยงั บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยได้เข้าร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ กบัคณะกรรมการแนวร่วมตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับ

การรับรองภายในปี 2564 

นอกจากนีบ้ริษัทได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการปลกูฝังจิตสาํนกึในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  และการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัป ให้กบัพนกังาน และผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน ตลอดไป 
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ในปี 2563 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดําเนินงานท่ีไม่

สอดคล้องกบักฎหมาย หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี ้ในปี 2563 บริษัทได้

พฒันาและผลติสนิค้าเก่ียวกบัสขุอนามยัเพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ ในสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดใน ปัจจบุนัสง่ผลให้

เกิดยอดขายทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้ระบบสารสนเทศ ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางธุรกิจรวมทัง้การ

ติดต่อสื่อสาร และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า สามารถสร้างความยัง่ยืนให้แก่บริษัทท่ามกลาง ความท้าทายในการดําเนินธุรกิจใน

ปัจจบุนั  

ในสว่นของพนกังาน บริษัทมีความห่วงใยและให้ความสําคญัต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังานทกุคน ซึ่งบริษัทได้มี

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการทํางานจากท่ีบ้าน (Work from home) และการเหลือ่มเวลาในการเข้างาน เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งในการรับเชือ้

ของพนกังานท่ีต้องเดินทางมาทํางาน  

นอกจากนีบ้ริษัทได้ร่วมบริจาคเงินและผลติภณัฑ์สขุอนามยัให้กบัภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืสงัคมด้วยเช่นกนั 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และได้แจ้งตอ่ท่ี

ประชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไมต้่องมีการลงมต ิจึงขอผา่นไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพ่ิม 1 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 1 ราย จํานวนหุ้น 4 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้า

ประชมุ 30 คน เป็นจํานวนผู้ถือหุ้น 61 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 122,998,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกชําระแล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย          

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ  ได้ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2563 หน้า 110 – 188  สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่ีบริษัทได้

จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว  โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงนิรวม %  งบการเงนิเฉพาะกจิการ % 

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 2563 2562 เปลี่ยนแปลง 

สนิทรัพย์รวม 5,115 4,946 3.4 4,209 4,002 5.2 

หนีส้นิรวม 1,027 1,021 3.4 861 750 14.8 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 4,088 3,925 4.2 3,348 3,252 2.9 

รายได้จากการขาย 4,316 4,634 (6.9) 3,284 3,787 (13.3) 

กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 276 258 6.9 238 262 (9.2) 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 1.84 1.72 6.9 1.59 1.75 (9.1) 
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นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสยีง

เป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 4 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ รายงานวา่ในปี 2563 บริษัทมีผลการดาํเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี ้

  กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรยกมา    1,879,397,479  บาท 

  บวก  กําไรสาํหรับปี 2563        238,222,619  บาท 

  หกั เงินปันผล (1.10 บาท/หุ้น)                  (164,923,911)  บาท 

  รวม กาํไรที่จะนํามาจัดสรรทัง้สิน้    1,952,696,187  บาท 

 ทัง้นีบ้ริษัทมีทนุสาํรองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงไมม่กีารเสนอจดัสรรเงินสาํรองตาม

กฎหมาย 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั ภาวะ

เศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท    

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมตใิห้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิ

ให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 62.94 ของกําไรสาํหรับปีตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยจา่ยจากกําไรสะสมสว่นท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้

เทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสว่นแปดสบิ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ  

 อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัท และไม่สง่ผลกระทบต่อสภาพ

คลอ่งของบริษัท ซึง่บริษัทยงัคงมีกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืยกไปเป็นจํานวนเงิน 1,802,765,359 บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จา่ยแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 

Date) เพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม ซึง่ในวาระนีต้้อง

ได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีง

ลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัวิาระการจดัสรรกําไรและการจา่ยเงินปันผลด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 5  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่เป็นจํานวนหนึ่ง

ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่แล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

ปัจจุบนัตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ท่าน  ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตาม

วาระจํานวน 5 ทา่น คือ 

1.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จดัการ  กรรมการบริหาร   

และกรรมการสรรหา  

2.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา   

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3.  พลเรือเอกอภิชาต ิ เพ็งศรีทอง  กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม   

4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา  กรรมการอิสระ  และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

5.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัดี  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  

และกรรมการตรวจสอบ     

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั          

ผู้ ถือหุ้น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้คือ ดร.อัตถกร  กลัน่ความดี และนางแก้วตา       

องค์สรณะคม ซึง่เป็นกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและกลัน่กรองคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการเป็น

รายบคุคลอยา่งระเอียดรอบคอบตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นวา่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการดงักลา่วมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท โดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 5 ทา่นนัน้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ.2535 และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  จึงเห็นสมควรเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนีจํ้านวน 5 ท่าน กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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สาํหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหนง่นานกวา่ 9 ปี มี 2 ทา่น ได้แก่  

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นผู้มีความสามารถด้านจดัซือ้ จดัหา จดัจ้างของระบบราชการ 

2. นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา เป็นผู้มีความสามารถด้านบริหารจดัการ 

โดยรวมการดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นีเ้ป็นระยะเวลา 15 ปี ซึง่ทัง้ 2 ทา่น สามารถให้คําแนะนํา

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท อีกทัง้คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดคณุสมบตัิ กรรมการอิสระ ของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทต้องการ และยงัสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะ กรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

อนึ่ง ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบวุ่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้” ดงันัน้ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า “กรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ในคราวประชุมนี ้ได้ดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและแข่งขนักบับริษัท คือ นางแก้วตา  องค์สรณะคม  ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั”  

ทัง้นีป้ระวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัททัง้ 5 ทา่น พร้อมทัง้นิยามกรรมการอิสระได้จดัสง่ให้

ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการตา่งจากวาระอ่ืน ๆ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้ท่ีเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง  โปรดลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่น  และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้สง่บตัรลงคะแนน

พร้อมลงนามให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 5 

ทา่น ดงันี ้

1.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี 

2.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม 

3.  พลเรือเอกอภิชาต ิ เพ็งศรีทอง 

4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา 

5.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัดี 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ด้วยการ

ลงคะแนนเป็นรายบคุคลตามลาํดบั ดงันี ้

1.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี

 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้        

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 
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2.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม  

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

3.  พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 60 1 - - 

จํานวนหุ้น 122,998,693 10 - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

4.  นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 60 1 - - 

จํานวนหุ้น 122,998,693 10 - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

5.  พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัด ี

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 60 1 - - 

จํานวนหุ้น 122,998,693 10 - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ดงันัน้  กรรมการของบริษัทในปี 2564 มี 15 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 

2. นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  

3. นายธีระศกัดิ ์    วิกิตเศรษฐ์ 

4. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  

5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ   องัสรัุงษี     

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 

8. นางธีรดา     อําพนัวงษ์ 

9. นายสเุทพ    ดา่นศิริวิโรจน์ 
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ตัง้แตล่าํดบัท่ี 10-15 เป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 ทา่น ซึง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40 

10. พลเรือเอกอภิชาต ิ     เพ็งศรีทอง 

11. นางพิศมยั      จนัทรุเบกษา 

12. นายอมร      อศัวานนัท์ 

13. นางประดษิฐา        จงวฒันา     

14. พลตํารวจเอกสมชาย    ประภสัภกัด ี

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั     อธิคมรัตนกลุ 

 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  

1. นายอมร       อศัวานนัท์ 

2. นางประดษิฐา         จงวฒันา 

3. พลตํารวจเอกสมชาย      ประภสัภกัดี 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 6 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ รายงานวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ

อ่ืนใดแกก่รรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธ์ิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยั ในฐานะเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ ซึง่ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” ซึง่เดิมท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนนําไปพิจารณา

จดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ซึง่ในปี 2563 บริษัทได้จดัสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 14,043,000 บาท โดยมรีายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด จาํนวนเงนิ (บาท) 

คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริษัท 12,300,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 1,220,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 204,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 60,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 60,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 50,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 74,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 75,000 

ในปี 2564 คณะกรรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

อนมุตัิให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไมเ่กินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ

สวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  รวมถึง

อํานาจ  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  โดยขออํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้น

อนมุตัิ   โดยวงเงินนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุนีอ้นมุตัิจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป โดยให้จ่าย ดงันี ้



22 

 

1.  คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนประจําปีจ่ายให้กรรมการบริษัททกุคน  โดยให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตาม

หลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 

 ปี 2564 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท                

      คณะกรรมการตรวจสอบ 
12,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหา   

      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน      

      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม   

      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

10,000 9,000 

สําหรับการจ่ายค่าเบีย้ประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือน

มากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

3.  สทิธิประโยชน์อ่ืน  

บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายผลตอบแทนอยา่งอ่ืนหรือสทิธิประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่กรรมการ นอกจากท่ีกลา่วข้างต้น 

ทัง้นีใ้ห้ใช้จนกวา่มีการเปลีย่นแปลง โดยคา่ตอบแทนท่ีจ่ายต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนีด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ            

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 7 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

 

 



23 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช ี

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้ สอบบัญชีนัน้ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ทุกปี         

ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูแตง่ตัง้กลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้”  

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนด              

คา่สอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน การมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี   

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์           

โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. นางสายฝน อินทร์แก้ว   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4434 และ/หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4501 และ/หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562) 

3. นางพนูนารถ เผา่เจริญ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5238 และ/หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

4. นางสาวสนีินารถ  จิระไชยเขื่อนขนัธ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6287 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2563) 

แห่ง บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอํานาจ

ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  ท่ีได้เสนอให้มีการแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้เป็นผู้สอบบญัชี

สงักัดสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย  มีความเป็นอิสระ      

ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบญัชี ปี 2564 ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2564 (บาท) 

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

2.  คา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 992,500.00 

3.  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 90,000.00 

รวม 1,810,000.00 
 

รวมทัง้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564 และรับทราบ

จํานวนเงินคา่สอบบญัชีสําหรับปี 2564 ของบริษัทยอ่ยจํานวน 4 บริษัท (ค่าสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในปี 2564 อาจเปลี่ยนแปลงตาม

จํานวนบริษัทยอ่ย และ/หรือ ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2564 (บาท) 

1.  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 1,810,000.00 

2.  บริษัทยอ่ย (4 บริษัท) 1,150,000.00 

รวม 2,960,000.00 
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  คา่บริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั มีดงันี ้

รายละเอียด ปี 2564 (บาท) 

1. คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า ตามท่ีเกิดขึน้จริง 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้ จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      

จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนีด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ            

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 61 - - - 

จํานวนหุ้น 122,998,703 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 8 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัตกิารซือ้ที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเพ่ือขอให้ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (“TTM”) ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัท เข้าทํารายการซือ้ท่ีดินจาก 

บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“SPI”) ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โฉนด

ท่ีดินเลขท่ี 250323, 250324 และ 250416 โดยมีเนือ้ท่ีประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวา ในราคาไม่เกินไร่ละ 10,150,000 บาท 

หรือคิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 104,415,588 บาท ซึง่ปัจจบุนั (“TTM”) ได้เช่าพืน้ท่ีนี ้เพ่ือเป็นท่ีตัง้โรงงานมาตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 

2532 จนถึงปัจจบุนั 

 โดยมีเง่ือนไขจ่ายชําระเงินเต็มจํานวนในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน คาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

2564 โดย “SPI” ในฐานะผู้ขายจะเป็นผู้ ชําระคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

การเข้าทํารายการซือ้ท่ีดินดงักลา่วจะทําให้ “TTM” ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบนท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้โรงงานท่ีใช้ดําเนินธุรกิจ ใน

ปัจจุบนั และไม่มีความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสญัญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อ สญัญาเช่า หรือการปรับตวัขึน้ของค่าเช่าท่ีดิน  ใน

อนาคต ซึง่อาจทําให้ “TTM” ต้องจดัหาท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ือย้ายฐานผลติ และอาจจะกระทบ ความตอ่เน่ืองในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายสงูกว่าการเข้าทํารายการในครัง้นี ้รายละเอียดการซือ้ท่ีดิน ดงักลา่วได้ปรากฏตามสารสนเทศ

เก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 14 และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทาง

การเงินอิสระ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 15 ซึง่บริษัทได้นําสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม หนงัสอืเชิญประชมุเป็นการลว่งหน้าไปแล้ว 

คณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว พร้อมทัง้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท “TTM” เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการเพ่ือเข้าทําธุรกรรมให้ได้มาซึง่ท่ีดินดงักลา่วจนสาํเร็จลลุว่ง ไปด้วยดี 

ทัง้นีโ้ดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน์ และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจมีผลตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 
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การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเข้าข่ายเป็นการทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ          

บริษัทจดทะเบียน และการเข้าทํารายการเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเมื่อคํานวณขนาดรายการ        

แล้ว บริษัทต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ซึ่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจํานวน 84,093,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.09 ของจํานวนหุ้น        

ท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จาํนวนหุ้นที่ถอือยู่ในบริษัท ณ 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 

คิดเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ 

1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 29,435,192 19.63 

2. บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 21,897,781 14.61 

3. บริษัท ไอ.ด.ีเอฟ. จํากดั 16,269,802 10.85 

4. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จํากดั 1,424,314 0.95 

5. บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) 242,802 0.16 

6. บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จํากดั (มหาชน) 100,000 0.07 

7. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากดั 100,000 0.07 

8. บริษัทโชควฒันา จํากดั 873,000 0.58 

9. นายบญุเกียรติ  โชควฒันา 10,298,408 6.87 

10. นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา 3,452,374 2.30 

รวม 84,093,673 56.09 

 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการซือ้ท่ีดินจาก “SPI” และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท “TTM” เป็น                 

ผู้มีอํานาจดําเนินการเพ่ือเข้าทําธุรกรรมให้ได้มาซึง่ท่ีดินดงักลา่วจนสาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี ตามท่ีได้เสนอมาข้างต้น  

• จํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุในวาระนีม้ี     จํานวน  122,998,703  เสยีง 

• หกั  จํานวนเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี      จํานวน     84,093,673 เสยีง 

• คงเหลอืจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จํานวน  38,905,030  เสยีง 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัิวาระนีเ้ห็นด้วยเป็นเอกฉนัท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 50 - - - 

จํานวนหุ้น 38,905,030 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 9 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 หลงัจากสิน้สดุวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นายธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือ

เสนอแนะตอ่ท่ีประชมุ ซึง่ปรากฏวา่มผีู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

 คุณนํา้ทิพย์  ภู่ประเสริฐ : จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่านมา บริษัทมีการจ้างพนักงานออก หรือปรับลดอัตราเงินเดือน

พนกังานหรือไม ่

 กรรมการผู้จดัการ : ในปีท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ้างพนกังานออก และได้มีการจ้างพนกังานเพ่ิมกว่า 860 ราย 

เพ่ือทดแทนพนกังานท่ีลาออก และรองรับการผลิตสินค้าใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้พิจารณาปรับขึน้เงินเดือนประจําปีให้กบัพนกังาน

ด้วย 

คณุนํา้ทิพย์  ภู่ประเสริฐ : ผลการดําเนินงานในปี 2564 เมื่อเทียบกบัปี 2563 คาดว่าจะดีขึน้ไหม และบริษัทมีกลยทุธ์สําหรับปี 

2564 เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 อยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ : สําหรับยอดขายในปีนีม้ีแนวโน้มดีขึน้ ทัง้ลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศเร่ิมกลบัสูส่ถานการณ์ปกติ 

ลกูค้าหลายรายได้ทําการขาย Online เพ่ิมมากขึน้  

สว่นกลยทุธ์ด้าน COVID-19 บริษัทยงัคงนโยบายให้พนกังานทํางานจากท่ีบ้านอย่างต่อเน่ือง และเหลื่อมเวลาการเข้าทํางาน  

จากการจดัการดงักลา่วพนกังาน ยงัคงปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่นเดิม 

 

เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถามเพ่ิมเติม  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าไม่พบบตัรเสียในการลงคะแนน  และได้เรียนเชิญ  นายบุญเกียรติ    

โชควฒันา ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

นายบญุเกียรติ  โชควฒันา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 

 

จากนัน้จึงขอปิดการประชมุ 

 

      ปิดประชมุเวลา  13.45 น. 

                      บญุเกียรติ  โชควฒันา 

                                                      (นายบญุเกียรต ิ   โชควฒันา) 

                                                                                            ประธานท่ีประชมุ 

 
 

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

             กญันิกา  ดอนคําเพ็ง 

            (นางสาวกญันิกา  ดอนคําเพ็ง) 

                       ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนเลขานกุารบริษัท  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5) 

1.   ช่ือ-นามสกุล  :     นายบญุกียรต ิ โชควฒันา 

 อายุ  :     74  ปี       

 สัญชาต ิ       :    ไทย 

 การศกึษา :  

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันเรศวร 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

• B.S.Engineering – Worcester Polyteching Institute, Massachusets, U.S.A. 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 3/2003 

• หลกัสตูร  Director Certification  Program (DCP) รุ่น 41/2004 

                   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  :  

• กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือก และผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท

แล้ว 

 ตาํแหน่งในบริษัท  :    

• ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 วันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ      : 22  เมษายน  2523 

 จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท      :    40  ปี   

 เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ : 43  ปี 

 ประสบการณ์ ความรู้ / ความชํานาญ  :    ด้านการบริหารงานในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการ ด้านการตลาด และผลิตภณัฑ์ท่ี  

เก่ียวข้องกบัแฟชัน่ การริเร่ิมผลิตภณัฑ์และริเร่ิมโคงการ การแก้ไขวกิฤตกิารณ์ขององค์กรท่ีประสบปัญหา 

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จํานวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

5  แหง่  

2559-ปัจจบุนั 

2558-2559 

2538-2557 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้ อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร 

54  แหง่ - - 

 2529-ปัจจบุนั - กรรมการ  บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้    

 2534-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ  บมจ.ประชาอาภรณ์    

 2554-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซียฟตุแวร์    

 2559-2564 - กรรมการ  บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ)    

 

 



28 

 

 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 13,024,060 หุ้น  =  8.69 %   

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  :   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564  จํานวน  1/1      ครัง้ 

             การประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน  9/9 ครัง้ 

                 การประชมุคณะกรรมการสรรหา   จํานวน  2/2      ครัง้ 

             การประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน  2/2 ครัง้ 

 คุณสมบัติต้องห้าม   : ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5) 

2.  ช่ือ-นามสกุล :     นางทิพาภรณ์  โชควฒันา 

 อายุ  :     75  ปี     

   สัญชาต ิ       :    ไทย 

 การศกึษา : 

• ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• เลขานกุาร จาก Pitman London 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 

                     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  :  

•  กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ 

บริษัทแล้ว 

 ตาํแหน่งในบริษัท     : รองประธานกรรมการ                                  

 วันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  : 24  เมษายน 2538 

 จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  :    26  ปี   

 เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง 

 จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้  : 29  ปี 

 ประสบการณ์ ความรู้ / ความชํานาญ  :     

• ในด้านการบริหารงานบคุคลในองค์กรให้เกิดขวญั กําลงัใจ อีกทัง้จดัหาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงาน 

และทํางานให้กบัองค์กร 

• สามารถขบัเคล่ือนนโยบายให้รุดหน้า และจดัการกบัวกิฤตตา่งๆ ได้สําเร็จ 

• สามารถมองหา และประสานให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ ได้ 

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

 บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แหง่ 2553-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ  บมจ.โอ ซี ซี 

 

23 แหง่ 2517-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล  แลบบอราทอรีส์  จํากดั 

 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  13,024,060 หุ้น  =  8.69 %   

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  :    การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จํานวน         0/1      ครัง้ 

    การประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน         9/9         ครัง้ 

 คุณสมบัติต้องห้าม    : ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
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ประวัตขิองบุคคลท่ีได้รับเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระ (วาระ 5) 

 3.  ช่ือ-นามสกุล  :     ศ.ดร.ภญ.มาลิน  องัสรัุงษี 

 อายุ  :     71  ปี       

 สัญชาต ิ       :    ไทย  

 การศกึษา : 

• ปริญญาเอก (จลุชีววิทยา) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

• ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Certificate in Management of Higher Education from Galilee College,  

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

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  :  

• กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท 

แล้ว 

 ตาํแหน่งในบริษัท     :    กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  และกรรมการบริหาร  

 วันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  :     26  เมษายน  2547 

 จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  :     17  ปี  

 เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง 

 จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้  :     20  ปี 

  ประสบการณ์ ความรู้ / ความชํานาญ  :     ด้านการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี รวมทัง้การวเิคราะห์และบริหารงาน    

     ท่ีเก่ียวข้องสําหรับการสร้างนวตักรรม ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและความงามท่ีก่อผลตอ่ 

     เศรษฐกิจได้ 

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- - - 4 แหง่ - - 

 

 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  177,284 หุ้น  =  0.12 % 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จํานวน  1/1     ครัง้ 

       การประชมุคณะกรรมการบริษัท  จํานวน             9/9 ครัง้ 

       การประชมุคณะกรรมการบริหาร  จํานวน         21/21 ครัง้ 

       การประชมุคณะกรรมการกิจกรรม  

       องค์กรเพ่ือสงัคม   จํานวน   4/4 ครัง้ 

 คุณสมบัติต้องห้าม    : ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5) 

 4.  ช่ือ-นามสกุล  :     นางจิตราภรณ์  วกิิตเศรษฐ์ 

 อายุ  :     70  ปี     

   สัญชาต ิ        :    ไทย 

 การศกึษา   :   

• ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood Education จาก Worcester College, (U.S.A.) 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  :  

• กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกและผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัท 

แล้ว 

 ตาํแหน่งในบริษัท     : กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหา 

 วันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  : 23  เมษายน  2550 

 จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  :    14  ปี  

 เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง 

 จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้  : 17  ปี 

  ประสบการณ์ ความรู้ / ความชํานาญ  :     ธุรกิจขาย การจดัหา จดัจ้างสินค้า หลากหลายประเภททัง้ในและต่างประเทศ 

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- - - 5 แหง่ - - 

 

 การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ)  2,661,174 หุ้น  =  1.77 % 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 จํานวน      1/1        ครัง้ 

      การประชมุคณะกรรมการบริษัท  จํานวน     9/9   ครัง้ 

      การประชมุคณะกรรมการบริหาร  จํานวน            18/21   ครัง้ 

      การประชมุคณะกรรมการสรรหา  จํานวน      2/2      ครัง้ 

 คุณสมบัติต้องห้าม   :   ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5) 

5.   ช่ือ-นามสกุล  :     ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธิคมรัตนกลุ 

 อายุ  :     50  ปี  

      สัญชาต ิ       :    ไทย 

 การศกึษา : 

• ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA. 

• ปริญญาโท  สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA. 

• ปริญญาตรี  สาขา Production Engineering เกียรตนิิยมอนัดบั 1  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : 

• หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2019 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  :  

• กรรมการอิสระ  ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีความเป็นอิสระ 

 ตาํแหน่งในบริษัท     : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 

 วันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  : 23 เมษายน 2562 

 จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  :    3  ปี  

 เม่ือรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง 

 จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้  : 6  ปี 

 ประสบการณ์ ความรู้ / ความชํานาญ  :     ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การพฒันาด้านระบบโลจิสตกิส์   

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- - 

 

- - - - 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสําหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

อิสระ 

ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล 

การถือหุ้นในบริษัท 

• จํานวนหุ้น 

• สดัส่วนของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 

ไม่มี 

 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

ไม่เป็น 

2. เป็น/ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถุดบิ/สินค้า/บริการ  การให้กู้ ยืมเงินหรือการ

กู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย 
ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564    จํานวน   1/1      ครัง้ 

    การประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน     9/9  ครัง้ 

      การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    จํานวน     7/7  ครัง้ 

    การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     จํานวน     4/4   ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้าม   : ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 

นิยาม “ กรรมการอิสระ”  ของบริษัท   

 หมายถึง บคุคลท่ีมคีณุสมบตัคิรบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คือ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็น    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น  หรือเคยเป็น    

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม          

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

        ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ        

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ   หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน   

ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม  คํา้ประกนั  การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั  ซึง่เป็น

ผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ           

ผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม

วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อน

วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
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(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั

และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  

  ทัง้นี ้หากคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลีย่นแปลงคณุสมบตักิรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมี

คณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลีย่นแปลงไปทกุประการ 

 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือ        

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทกุทา่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
1.  ชื่อ-นามสกุล    -   นายอมร  อศัวานนัท์ 
ประเภทกรรมการ     -   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ     - 73  ปี 
สัญชาต ิ     - ไทย 
ที่อยู่     -   336  ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวงัทองหลาง 
      เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 
การถอืหุ้นในบริษัท     -   ไมม่ี  
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ     -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง   -   ไมม่ี  
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ   
 

2.  ชื่อ-นามสกุล   -    นางประดษิฐา  จงวฒันา  

ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    72  ปี 
สัญชาต ิ    -    ไทย 
ที่อยู่    -    466/84  อาคารชดุริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2  ถนนพระราม 3  
               แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 
การถอืหุ้นในบริษัท    -    0.11% 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ     -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง   -   ไมม่ี  
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ   
 

3.  ชื่อ-นามสกุล   -    พลตํารวจเอกสมชาย  ประภสัภกัดี 

ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    79  ปี 
สัญชาต ิ    -    ไทย 
ที่อยู่    -    44/57  ถนนสขุมุวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
                กรุงเทพฯ 10110 
การถอืหุ้นในบริษัท    -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ     -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง   -   ไมม่ี 
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ   
 

 

4.  ชื่อ-นามสกุล   -    ผศ.ดร.พงษ์ชยั   อธิคมรัตนกลุ 
ประเภทกรรมการ    -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ         -    50  ปี 
สัญชาต ิ    -    ไทย 
ที่อยู่    -    90/678 หมูบ้่านมณัฑนา ธนบรีุรมย์ ถนนประชาอทิุศ 
                 ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 
การถอืหุ้นในบริษัท    -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ     -   ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง   -   มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ี 
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ  ต้องออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ และ 

ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 

 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว  ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ  (10)  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ

กนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ  ผู้ ถือหุ้น

คนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค

สี่ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการ

จดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จาก

การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น   ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี วนั  เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ 

หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อย

กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม  (3)  วันและไม่น้อยกว่าสาม          

(3)  วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือสํานักงานสาขา หรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดให้ 

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจดัสง่เอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)  ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1)  ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 36 หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงับไป        

ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ  หรือไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 39. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน

การนีต้้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาํดบั

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น         

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตาม

วรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน  และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป  และให้

คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 40. ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิจะเข้าร่วมประชมุในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ไมว่า่จะเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นชนิดใดคราวใด 

ข้อ 44. การประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณากิจการเหลา่นี ้ คือ   

(1) รายงานกิจการค้าในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรกําไร 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท 

(6) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนตนก็ได้  และ

ผู้ รับมอบฉันทะต้องยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน     

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

ข้อ 42. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชมุจะได้ลงมติ   ผู้นัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วย

ในข้อนัน้  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ        

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัท 

จ. การเพ่ิมทนุ  หรือ  ลดทนุของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

ฉ. การควบ  หรือ  การเลกิบริษัท     

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้

แบง่เงินปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั  การจ่ายเงินปันผล  ให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน

นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่ว           

การจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้  และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 58. บริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองอยา่งน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสทุธิประจําปีหกั

ด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุสาํรองนัน้จะมจํีานวนถึงหนึง่ในสบิ (1/10)  ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย  และทนุสํารองสว่นลํา้มลูคา่

หุ้นตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  วิธีการเลือกตัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)  ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการ

คนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

การลงนามผกูพนับริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมอืช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ 

(1) บรรลนิุติภาวะ  

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทํา โดยทจุริต 

(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 20. กรรมการนัน้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ

ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนน

เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา        

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปี

หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

อ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่วา่จะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน  

เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ให้แก่กรรมการ   เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ และ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัท  เช่น  เงินเดือน  เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง   เบีย้ประกนั 

บําเหน็จ เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  คา่รักษาพยาบาล คา่นํา้มนั  คา่พาหนะ 

ความในวรรคต้น  ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การกาํหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของผู้สอบบัญชี 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดาํรงตาํแหนง่หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท  

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีนัน้ ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึ่งออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเข้ารับตําแหนง่

อีกก็ได้ 

ข้อ 51. ผู้สอบบญัชีควรได้สนิจ้างเทา่ใด   ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

ข้อ 54. ผู้สอบบญัชี มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ  และบญัชีกําไร

ขาดทนุ  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท  เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น  ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้

ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

………………………………….. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

 

เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

 

             การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 43 ของบริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์  จํากดั 

(มหาชน) จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ  Barcode  ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่

จะไปประชุมโปรดนําแบบแจ้งการประชุมที่มี  Barcode  (แบบฟอร์มการลงทะเบียน) ไปในวันประชุมด้วย 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ 

หนงัสอืเดินทางตอ่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

(2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

 (2.1)  ใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวง

พาณิชย์กําหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้  ซึง่สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทัง้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะและ          

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2.2) ผู้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง             

ของผู้ รับมอบฉนัทะตอ่เจ้าหน้าท่ี   เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

กรณีนิติบุคคล 

กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(1) ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบพิมพ์ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรือตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด

เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  (www.snjinter.com) 

พร้อมทัง้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ  ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดย            

ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบริษัท  (ถ้ามี) 

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะตอ่

เจ้าหน้าท่ี  เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  หรือ ตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชย์

กําหนดทัง้  แบบ  ก.  หรือ  แบบ ข. หรือ  แบบ  ค.  แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  

(www.snjinter.com) พร้อมทัง้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้มอบฉนัทะ

ต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน  (Custodian) และหลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1.1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะต่อ

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 

http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
http://www.snjinter.com/
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2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

2.1 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมสีทิธิซกัถามและแสดงความคดิเห็นได้ทกุวาระ 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย 

2.3 การออกเสยีงลงคะแนน ให้นบั หนึง่หุ้น เป็น หนึง่เสยีง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

 

ขัน้ตอนการส่งคาํถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 

             คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการ        

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมสามญั    

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43 โดยสามารถสง่คําถามมายงับริษัทได้ ดงันี ้

1. ผู้ถอืหุ้นเสนอคาํถามพร้อมทัง้ให้ข้อมูลของผู้ถอืหุ้น  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ และ E-Mail address (ถ้าม)ี ของผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทสามารถติดตอ่ได้ 

 คําถามในวาระท่ีประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคาํถาม 

 ทาง E-Mail address : sumit_k@snjinter.com  

 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง 

นายสมุิตร ขอไพบลูย์ 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

2  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กทม. 10120 

3. ระยะเวลาในการเปิดรับคาํถาม 

ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอความ

ร่วมมือให้สง่คําถามลว่งหน้าให้บริษัท ภายในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2565 

4. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวมรวบคําถาม และสง่ให้กรรมการผู้จดัการพิจารณาตามลาํดบั 

5. บริษัทฯ จะตอบคาํถามท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้าในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 43 

บริษัท  เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่  26  เมษายน  2565 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ – S & J 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่  11.00 น.เป็นตน้ไป) 

โต๊ะลงทะเบยีน 

(เริม่ 11.00 น.เป็นตน้ไป) 
 

แสดงแบบแจง้การประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) และ

บตัรประจาํตวั  

แสดงแบบแจง้การประชมุ(แบบฟอรม์ลงทะเบยีน) หนงัสอื

มอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวั

 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั (ระบุชื่อ เลขทีล่งทะเบยีน และจาํนวนหุน้)  

 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา  13.00 น.) 

พจิารณาวาระการประชุมตามลาํดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท       

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัร

ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุ

ความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน

เจา้หน้าทีท่นัท ี

 

สรุปผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

วาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ทุกทา่น โปรดระบุ

ความเหน็เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล พรอ้มทัง้

ลงนามในบตัรลงคะแนน  กรณีผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย  หรอืงด

ออกเสยีง ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัท่านใด ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หน้าทีจ่ะนบัคะแนน  เมื่อเสรจ็สิน้การลงมตใิน

วาระน้ี เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  10 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

                                เขียนท่ี       
 

                               วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.            
                                                   

(1) ข้าพเจ้า                

          อยูบ้่านเลขท่ี           สญัชาต ิ    
                            

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
   

           โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม      หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั          เสยีง ดงันี ้ 
                     

 หุ้นสามญั       หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั          เสยีง  
         
 หุ้นบริุมสทิธิ       หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสยีง 
    

    
(3) ขอมอบฉนัทะให้  

  (นาย/นาง/นางสาว)     อาย ุ                       ปี   อยูบ้่านเลขท่ี   

ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์                                   หรือ 

   นายอมร  อศัวานนัท์ อาย ุ            73         ปี   อยูบ้่านเลขท่ี      336   

ถนน  -  ตําบล/แขวง   วงัทองหลาง  อําเภอ/เขต   วงัทองหลาง   

จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์            10310                       หรือ 

   นางประดิษฐา  จงวฒันา อาย ุ            72         ปี   อยูบ้่านเลขท่ี      466/84   

ถนน  พระราม 3  ตําบล/แขวง     บางโคล ่     อําเภอ/เขต   บางคอแหลม   

จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์            10120                       หรือ 

   พล.ต.อ.สมชาย  ประภสัภกัดี          อาย ุ       79           ปี  อยูบ้่านเลขท่ี  44/57                 

ถนน  สขุมุวิท 71  ตําบล/แขวง          คลองตนัเหนือ     อําเภอ/เขต  วฒันา   

จงัหวดั    กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์     10110                           

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้จองหุ้น / 

การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั/ วิสามัญ  ครัง้ท่ี   43   ในวันอังคารท่ี   26  เมษายน  2565   เวลา  13.00    น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 2    

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์    เลขท่ี  372   ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพงึเลือ่น

ไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

วาระที่ 1  เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 42  เม่ือวันอังคารที่  27  เมษายน  2564 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระที่ 2  เร่ือง  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานในประจาํปี 2564 

 วาระที่ 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุด วันที่  31  ธันวาคม  2564 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

        วาระที่  5  เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ        นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา                                                                

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        นางทิพาภรณ์ โชควฒันา                                             

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี                                                

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์                                                               

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ        ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ                                                               

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6  เร่ือง  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7  เร่ือง  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี   

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8  เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 



47 

 

 

   

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

       การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์   จํากดั (มหาชน) ในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัครัง้ท่ี   43    ในวนัองัคารท่ี  26  เมษายน   2565   เวลา  13.00   น.  ณ ห้องเจ้าพระยา  2  โรงแรมมณเฑยีร     

ริเวอร์ไซด์  เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเลือ่น

ไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 

  วาระท่ี     เร่ือง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระท่ี     เร่ือง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระท่ี     เร่ือง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระท่ี     เร่ือง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระท่ี     เร่ือง …………………………………………………………………………………… 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระท่ี             เร่ืองเลอืกตัง้กรรมการ  

   ช่ือกรรมการ    

    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   ช่ือกรรมการ    

    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

   ช่ือกรรมการ    

    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง                                                   

   ช่ือกรรมการ    

    เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  11 

 

 
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



50 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่  12 

 

 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลด 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี  /รายงานประจาํปี  2564  ( แบบ 56-1 One report ) และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น

ประจาํปี 2565 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  /รายงานประจําปี  2564  ( แบบ 56 – 1  One report )   และหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ฉบบัเต็ม พร้อมเอกสารแนบ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏอยูบ่นหนงัสอืเชิญประชมุ พร้อม

หนงัสอืเชิญประชมุ (ฉบบัยอ่) แล้ว  

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานประจําปีใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

ข้อมลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ระบบปฏิบัติการ iOS 

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีสง่ไป) ท่ี QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดูข้อมูลเอกสารประกอบการ

ประชมุ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น 

ระบบปฏิบัติการ Android 

1.   เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

• เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

• เลอืก QR Code 

• สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 
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