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บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมและ/หรอืเสนอช่ือบุคคล 

เพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 

1. วตัถปุระสงค ์

ดว้ยบรษิทัฯ  ตระหนกัถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่บีรษิทัฯ 

จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม   และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม

ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนด 

2. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  2566  ต้องมคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมาย

กาํหนด  คอื 

เป็นผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัได ้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5  ของจํานวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่น้อยกว่า 7,496,541 หุน้) 

3. เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรอืหนงัสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ (Broker) หรอื จาก

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็น สาํเนาตอ้งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุ้น 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง     

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 

สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา

ใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ  ผู้มีอํานาจ          

ลงลายมอืชื่อทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หมายเหตุ* บรษิทัมคีวามจําเป็นต้องใชส้าํเนาบตัรประชาชนเพื่อยนืยนัตวับุคคลของท่าน แต่ไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะ

เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวของท่าน ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลหมู่โลหติ ขอ้มูลเชือ้ชาต ิดงันัน้ ท่าน

สามารถดาํเนินการปกปิดขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่จาํเป็นในการดาํเนินการตาม

แบบเอกสารแนบท้ายของหลักเกณฑ์ฉบับน้ี ทัง้น้ีหากท่านไม่ได้ดําเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ              

ขอสงวนสทิธิใ์นการดาํเนินการปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ 
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4. การดาํเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั 

4.1. บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้นําส่งมาน้ีภายใต้ฐานทางกฎหมาย เพื่อ

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1.1. ฐานการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการเสนอระเบยีบ

วาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นสําหรบัเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

รวมถงึเพื่อเป็นการยนืยนัตวัตน ของท่าน และเพื่อดําเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของหน่วยงาน ภาครฐัที่มีอํานาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรอืประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยแ์ละกฎหมายอื่นใด 

4.1.2. ฐานความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

พจิารณาคุณสมบตับิุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และเป็นหลกัฐานในการ

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามความจําเป็นที่เกี่ยวข้อง        

อนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทั และบุคคลอื่น  

4.2. บรษิัทอาจมคีวามจําเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกีย่วขอ้ง ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรอื 

บุคคลอื่น เมื่อบรษิทัมเีหตุอนัควรเชือ่ว่าจาํเป็นต่อการปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืเพื่อคุม้ครองสทิธขิองบรษิทั 

สทิธขิองบุคคล หรอืความปลอดภยัของบุคคล รวมถงึเพื่อปฏบิตัติามทีจ่ําเป็นแก่การโอนหรอืรบัโอนสทิธ ิ

และ/หรอื หน้าทีข่องบรษิทั / ผู้ถอืหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่นๆ ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั / สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อ

สิง่พมิพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและนําเสนอวาระการประชุม โดยบรษิัทจะเกบ็รกัษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรอืในระยะเวลาเท่าทีจ่ําเป็นอย่างเหมาะสม

เพื่อใชต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว 

4.3. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ https://snjinter.com/th/wp-content/uploads/ 

sites/3/2022/05/นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบัลงนาม.pdf. 

4.4. กรณีขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามที่ปรากฏในแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบักจิกรรมน้ี บรษิัทฯ จะถือว่า

ท่านไดข้อความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าว และไดแ้จง้นโยบายตามขอ้ 4.3 ใหบุ้คคลดงักล่าวรบัทราบแลว้  

5. การเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

 5.1 ขัน้ตอนในการเสนอ 

(1) กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566  (แบบ ก.)        

ใหค้รบถว้น  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบุ 

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุก

รายกรอกขอ้มูลใน แบบ ก.  รายละ 1 ชุด  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบุ

แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกัน  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็น              

ผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯ จาํนวน 1 คน  

https://snjinter.com/th/wp-content/uploads/%20sites/3/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
https://snjinter.com/th/wp-content/uploads/%20sites/3/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
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(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ให้จัดทํา        

แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ  และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดทีร่ะบุแลว้รวมเอกสาร

ทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั 

 5.2 เรือ่งท่ีจะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชุม 

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรอืให้ข้อมูลเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน       

ไม่เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาทีก่าํหนด 

(2) เรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดง

ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

(3) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัฯ จะดาํเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและ

เรื่องดงักล่าวได้รบัมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีนํ่าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) เรื่องที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  มตทิีป่ระชุม  

ผูถ้อืหุน้ และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

(6) เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

(7) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 5.3 การพิจารณา 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบื้องต้น   หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน          

จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา  ทัง้น้ี คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็น

ทีส่ดุ 

(2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2566ในหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

(3) เรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท   บรษิทัฯ จะแจง้เพื่อทราบในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตุผล  

6. การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 6.1 ขัน้ตอนในการเสนอ 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั   ดงัน้ี 

(1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชุมสามญั     

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2566  (แบบ ข.) ใหค้รบถว้น  และลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีดที่

ระบุ 
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(2) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกขอ้มูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด  และลงนาม พรอ้มแนบหลกัฐาน

ตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดียวกนั  และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รบั

มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯ จาํนวน 1 คน 

(3) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า  1  

รายชื่อ  ใหจ้ดัทําแบบ  ข.  1  ชุด  ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพรอ้มแนบหลกัฐานตามรายละเอยีด

ทีร่ะบุ แลว้รวมเอกสารทัง้หมดเป็นชุดเดยีวกนั 

(4) กรอกแบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ใน

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2566 (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น และลงนามโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการ

เสนอชื่อ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพจิารณาทีร่บัรองโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ  ไดแ้ก่ 

สาํเนาบตัรประจําตวั ประชาชน หรอื สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สาํเนา

ทะเบียนบ้าน  สําเนาหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสอืรบัรองการทํางานจากสถานที่

ทํางานปัจจุบนัหรอืล่าสุด  พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง  และกรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้

กรอก 1  ชุด  ต่อ  1  รายชื่อ    

 6.2 คณุลกัษณะและคณุสมบติัของกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ 

(1) มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มีความรู้  ความสามารถ  ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เป็น

ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) มภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์  จรยิธรรม  และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ  เพื่อประโยชน์สงูสดุ ของ

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ 

 6.3 การพิจารณา 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะ

นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าว   และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา  ทัง้น้ี คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีส่ดุ 

(2) บุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัการบรรจุชื่อในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปี 2566 ในหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุม พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

(3) บุคคลทีไ่ม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้ราบในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตุผล 

7. ช่องทางการรบัเรือ่งท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 

ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้เรื่องผ่านชอ่งทาง ดงัน้ี  

7.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบรษิทั     

โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่:- 

นายสมุติร   ขอไพบลูย ์

เลขานุการบรษิทั   

บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่2 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงทุง่วดัดอน 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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7.2   หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ 

   นายสมุติร   ขอไพบลูย ์ 

   เลขานุการบรษิทั  

   โทร. 02-676-2727 ต่อ 2812 

    E-mail :  sumit_k@snjinter.com 

8. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและช่ือบุคคล 

ตัง้แต่วนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2565 ถงึวนัที ่ 30 ธนัวาคม 2565 ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะถอืวนัทีต่ามตราประทบัไปรษณีย์

บนหน้าซองเป็นสาํคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sumit_k@snjinter.com
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แบบ  ก 

 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์

แบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2566 

 

วนัที.่................................................................ 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ข้าพเจา้ (ช่ือ –นามสกลุ ของผูเ้สนอวาระ) :  …………………………………………….…………………………. 

ท่ีอยูปั่จจบุนั / ท่ีติดต่อได้ : 

เลขที ่ ................ หมู่บา้น / อาคาร …………….………..  หมูท่ี ่………  ตรอก / ซอย ………………….……….. 

ถนน.................................................................... ตําบล/แขวง…………………...…………………….………....... 

อาํเภอ/เขต................................................................... จงัหวดั………………………………….…………………

รหสัไปรษณีย…์……….……………………..ประเทศ........................................................................................... 

โทรศพัท…์………..……………  โทรสาร........................................ E-mail……………………………………….. 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

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

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

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

 

2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง:………..…..…………...........................หุน้  

 

3. เรือ่งท่ีเสนอ : 

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

วตัถปุระสงค:์  [  ] เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา   [  ] เพื่อทราบ 

รายละเอียดพรอ้มเหตผุลประกอบ : 

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

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

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

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

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

 

เอกสารประกอบ:    มดีงัน้ี 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………..……………………..…… 
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4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพรอ้มแบบขอเสนอวาระ 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรอืหนงัสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ (Broker) หรอื จาก

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็น สาํเนาตอ้งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุ้น 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง     

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 

สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนา

ใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจ          

ลงลายมอืชื่อทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

5. คาํรบัรอง 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกต้องครบถ้วน และยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 

                                                             ( ……………………………..…………………) 
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แบบ  ข 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 

 

วนัที.่................................................................ 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ข้าพเจา้ (ช่ือ – นามสกลุของผูเ้สนอช่ือบุคคล) :  ………………………..………………………………………… 

ท่ีอยูปั่จจบุนั / ท่ีติดต่อได้ : 

เลขที ่ ................  หมูบ่า้น/อาคาร …………….………….…  หมู่ที ่………  ตรอก/ซอย …………………….…… 

ถนน............................................ตําบล/แขวง……………..…….………..อาํเภอ/เขต........................................... 

จงัหวดั………………..………..…รหสัไปรษณีย…์……………..……….ประเทศ................................................... 

โทรศพัท…์……………………  โทรสาร....................................... E-mail………………………………….………. 

ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

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

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

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

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

 

2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง:………………….……………………………..หุน้  

 

3. รายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั :  

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

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

 

4. เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องในการเสนอช่ือบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

4.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุน้ หรอืหนงัสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ (Broker) หรอื จาก

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หากเป็น สาํเนาตอ้งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุ้น 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง       

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 

สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดอืน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา

ใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจ            

ลงลายมอืชื่อทีไ่ดล้งนามในแบบฟอรม์ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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5. คาํรบัรอง 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบเพิม่เตมิ ถูกต้องครบถ้วน และยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................. ผูถ้อืหุน้ 

                                                                ( ……………………………………………) 
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แบบ  ค 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์

แบบข้อมลูบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2566 
   

                                                                                  วนัที ่………………………………… 

 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

     (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……………….………… (ชื่อสกุลเดมิ …………………………….……) 

                         (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………….………………. 

   (2) วนั/เดอืน/ปีเกดิ ………………………..…………..  อาย ุ…………….ปี   สญัชาต ิ………………….…..………… 

 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่ารา้ง 

     (4) คู่สมรสชื่อ ………………………………………………… (ชื่อสกุลเดมิ……………………………………..………..) 

     (5) รายละเอยีดเกีย่วกบับตุร 

               ชื่อบุตร                วนั/เดอืน/ปีเกดิ                อาย ุ(ปี)               สถานทีท่าํงาน 

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

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

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

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

2.  ท่ีอยู ่

     (1) สถานทีท่าํงาน   

ชื่อสถานประกอบธุรกจิ   ……………………………………….…………………..……………………….. 

เลขที…่………….. ตรอก/ซอย …………..………………….…….. ถนน ……………………..…………. 

ตําบล/แขวง ………………….…… อาํเภอ/เขต …………………..………. จงัหวดั …………………….. 

รหสัไปรษณีย ์..................................  โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ทีอ่ยู่ปัจจุบนั/ทีต่ดิต่อได ้

เลขที…่………….. ตรอก/ซอย …………..………………….…….. ถนน ……………………..…………. 

ตําบล/แขวง ………………….…… อาํเภอ/เขต …………………..………. จงัหวดั …………………….. 

รหสัไปรษณีย ์..................................  โทรศพัท ์…………………………… 

3.  คณุสมบติัตามวิชาชีพ 

     (1)  คุณวุฒทิางการศกึษาสงูสดุ 

    ชื่อสถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา              ชื่อคุณวฒุแิละสาขาวชิาเอก      ปีทีส่าํเรจ็ 

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

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

     (2)  ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

                              ชื่อหลกัสตูร                                 ปีทีเ่ขา้ร่วม 

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

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

 
สาํหรับ 
ตดิรูปส ี

ขนาด 2 นิว้ 
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4.  ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจบุนั 

ตัง้แต่ พ.ศ.ถงึ พ.ศ.             ชื่อสถานทีท่าํงาน                     ประเภทธุรกจิ     ตําแหน่งงาน 

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

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

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

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

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

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

5.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจบุนั 

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

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

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

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

6.  การถือหุ้น ใน บมจ. เอส แอนด ์เจ ฯ ณ วนัที ่…………………………………(วนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ) 

     ถอืหุน้สามญั   จาํนวน………………….. หุน้ 

     คู่สมรส ถอืหุน้สามญั  จาํนวน……………………หุน้ 

     บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  

     (1) ชื่อ…………………………………………..…………………… ถอืหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 

     (2) ชื่อ…………………………………………………………..…….ถอืหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 

     (3) ชื่อ………………………………………………………..……….ถอืหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 

     (4) ชื่อ……………………………………………………..………….ถอืหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 

7. ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ชื่อธุรกจิ ประเภทธุรกจิ ผูเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละของ 

หุน้ทีถ่อื 

ตําแหน่งงาน 

ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตัง้แต่ปี 

…………………………… …………………… ……………… ………………… ……………………… ………… 

…………………………… …………………… ……………… ………………… ……………………… ………… 

…………………………… …………………… ……………… ………………… ……………………… ………… 

…………………………… …………………… ……………… ………………… ……………………… ………… 

        หมายเหตุ  :   สาํหรบัทุกธุรกจิทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และธุรกจิทีม่กีารถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1.0 ของหุน้ที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกจินัน้ 
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8.  ประวติัการฟ้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล 

สถานะ 

(โจทก/์จาํเลย/ 

ผูร้อ้ง) 

 

คด ี(แพ่ง/

อาญา/

ลม้ละลาย)           

ขอ้หาหรอืฐานความผดิ                 ทุนทรพัย ์ เลขทีค่ด ี ผลคด ี

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

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

9.  เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(2) สาํเนาทะเบยีนบา้น 

(3) สาํเนาหนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง/สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

(4) สาํเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒกิารศกึษา 

(5) หนงัสอืรบัรองการทาํงานจากสถานทีท่าํงานปัจจุบนัหรอืล่าสดุ  

 

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

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี  เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  และขอรบัรองว่ารายละเอยีดในแบบขอ้มูล

ขา้งต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มน้ีเป็นความจรงิทุกประการ  และยนิยอมให้บรษิัทฯ เปิดเผย

ขอ้มลู  หรอืเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

 

 

     ลงชื่อ........................................................บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

                                        (............................................................) 
 


