
 
 

ที ่สจญ. 034/2565 
 

     วันท่ี 28 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอมงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)   

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอแตงตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ

คํานิยามกรรมการอิสระ 

เอกสารแนบ 4 แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา พรอมขอมูล

กรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 

เอกสารแนบ 5 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

เอกสารแนบ 7 ขอกําหนดการเขารวมประชุมผานระบบ Inventech Connect วิธีปฏิบัติในการเขารวม

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect 

เอกสารแนบ 8 การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 

(แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2564 

เอกสารแนบ 9 แบบฟอรมขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ/

หรือ รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2564 ในแบบรูปเลม   

เอกสารแนบ 10 แผนที่ถายทอดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เอกสารแนบ 11 ประกาศเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2565 ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2565 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดจากหอง

ประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขท่ี 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ  
 

สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุน

เสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที ่11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แตเมื่อครบกําหนดเวลาแลว 

ปรากฏวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขามายังบริษัท จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 
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วาระท่ี 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม

ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอย

แลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรเสนอให 

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 

วาระท่ี 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

บริษัทไดจัดทํารายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

หัวขอ สรุปผลการดําเนินงานป 2564 หนา 120-127 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานและรายงานอ่ืนๆ ใน

รอบป 2564 ที่ผานมา 

 

การลงมติ   :   วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2564 

 บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แลวเสร็จซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบ

กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ผานการ

ตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแลว 
 

การลงมต ิ  :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2564 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดประจําป ตามงบ

การเงินรวม แตไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจายเงินปนผลในแตละป จะขึ้นอยูกับฐานะ

เงินสด แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเวนแตเปนการจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการ

ประชุมคราวตอไป 

     3 / ความเห็น.… 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   :   จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2564 

จํานวน 340,019,932 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.69 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรร

ใหจายเงินปนผลประจําป 2564 ในอัตราหุนละ 0.63 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่               

11 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวันที ่1 มกราคม 2564 

- 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 24,520,418.25 

บาท โดยไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ (สําหรับผลประกอบการ

งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุนละ 0.58 บาท จํานวน 511,512,758 หุน คิดเปน

เงินจํานวน 296,677,399.64 บาท โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน 

(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2565 ซึ่งมติการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามที่กลาว

ขางตนแลว ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้

แลว   
 

    ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2564 กับปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2564 (ปที่เสนอ) ป 2563 

กําไรสุทธิ (บาท) 340,019,932 183,024,792 

จํานวนหุน (หุน) 

กอนเพิ่มทุน 

หลังเพิ่มทุน (เพื่อออก Warrant) 

 

490,408,365 

511,512,758 

 

490,408,365 

N/A 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.63 0.30 

       - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.05 0.05 

       - เงินปนผลจายประจําป (บาท/หุน)  0.58 0.25 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 321,197,817.89 147,122,509.50 

       - เงินปนผลระหวางกาล (บาท) 24,520,418.25 24,520,418.25 

       - เงินปนผลจายประจําป (บาท) 296,677,399.64 122,602,091.25 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 94.46 80.4 
          

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ดวยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัทสําหรับป 2565 อยางละเอียดแลว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและมี

ขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในป 2564   
 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมสําหรับ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ไวที่อัตราเดิมเทากับป 2564 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงตาม

รายละเอียดดังนี ้
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ทั้งนี้คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมดังกลาวขางตนที่ไดแจงมาเพื่อทราบนี้ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม

สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมผู

ถือหุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 
 

สําหรับคาบําเหน็จประจําป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรจายคาบําเหน็จประจําป

ใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,120,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับใน

อัตรา 250,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 170,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่

แลวจะเพิ่มขึ้นจํานวน 815,000 บาท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเสนอแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบตอไป สวนคาบําเหน็จประจําปทีค่ณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอใหจายใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,120,000 บาท นั้น 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนคาบําเหน็จทีค่ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ

นั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดําเนินงานประจาํป

ของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป  
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คาตอบแทนประจํา 

(บาท/คน/เดือน) 

ป 2565 (เพ่ือทราบ) ป 2564 

ประธาน 
กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิไดเปน

ผูบริหาร 
ประธาน 

กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิไดเปน

ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 37,500 25,000 25,000 37,500 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คาเบี้ยประชุม       

(บาท/คน/ครั้ง) 

ป 2565 (เพ่ือทราบ) ป 2564 

ประธาน 

(ที่มิไดเปนผูบริหาร) 

กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิได

เปนผูบริหาร 

ประธาน 

(ที่มิไดเปนผูบริหาร) 

กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิได

เปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทน 
22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 
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ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทไมไดรับผลประโยชนอื่น

ใดนอกจาก คาตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม หรือคาบําเหน็จประจําป ตามรายละเอียดที่กําหนดขางตน โดยไมรวม

คาตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ตามขอบังคับของบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 

ใน 3 เปนอัตราในปนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ  

  1.  นายขจรเดช ไรวา กรรมการ 

  2.  นางเกษสุดา ไรวา กรรมการ   

  3.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ 

  4.  นายโกศิน ฉันธิกุล กรรมการ 
 

โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการเขามายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมาย และ

หลักเกณฑขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งไดพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท และบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระจะสามารถปฏิบัติ

หนาที่โดยแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด จึงไดเสนอใหแตงตั้ง

กรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ปรากฏขอมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและคํานิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาเห็นวาบุคคลที่

ไดรับการเสนอชื่อไดผานกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

พิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง 4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติ

และความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมี

มติเห็นชอบสําหรับการแตงตั้งนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

แมวาจะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกินกวา 9 ป เนื่องจาก นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปนผูที่มีความรูและ

ความชํานาญ สามารถใหคําปรึกษาและการแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได

พิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความคิดเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตาม

หลักเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติแตงตั้งเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2565 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะ

แตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดไมเกิน 7 รอบปบัญชีติดตอกัน        
 

ในปที่แลว บริษัทและบริษัทยอย มีบริษัท ไพรซอวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธ และ

ไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึง

มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นตองบการเงินของบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจําป เห็นวา

การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซอวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด อยูในเกณฑดี และมี

มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนําเทคโนโลยี่มาใชในการตรวจสอบ และมีความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทและบริษัทยอยเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2565 ของบริษัทเปนไปอยางรวดเร็ว 

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 

1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2565    

 1. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: 1 ป หรือ 

 2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: -  ป หรือ 

 3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 

 จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: -  ป  
  

ทัง้น้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได   
 

2) คาตอบแทนประจําป 2565  จํานวนเงิน 2,680,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564 

คาสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,680,000 2,550,000  

คาบริการอื่น (บาท) 140,000 320,000 

       รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,820,000 2,870,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

ซึ่งประกอบดวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อขางตนซึ่งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและ

บริษัทยอยรวมทั้งผูบริหารและผูถือหุนรายใหญหรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2565 และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2565 เปนจํานวน 2,680,000 บาท เพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมาจํานวน 130,000 บาท โดยยังไมรวมคาบริการอื่น จํานวน 140,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน

สมควรรับทราบ 
 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

เชนเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 

วาระท่ี 8.      พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 

เพื่อใหคุณสมบัติหุนของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด และเพื่อใหสอดคลอง

กับการดําเนินงานดานนายทะเบียนหุนและหลักทรัพย จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

ของบริษัท ดังนี ้  

ขอบังคับเดิม ขอบังคับใหม 

ขอ 5. หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ในขณะใด

ขณะหนึ่งไมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

หรือมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ

หุนทั้งหมดของบริษัท 

บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหหมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคล

นั้น ถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมี

สัญชาติไทยลงหุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือ

เปนสมาชิกตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิก

ทั้งหมด 

(3) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งมีหุนสวน

ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

ขอ 5. หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ในขณะใด

ขณะหนึ่งไมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหหมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคล

นั้น ถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมี

สัญชาติไทยลงหุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือ

เปนสมาชิกตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิก

ทั้งหมด 

(3) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งมีหุนสวน

ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
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ขอ 6. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมีลายมือชื่อ

กรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอย 1 คน แตกรรมการจะมอบหมายให

นายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

ลงหรือพิมพลายมือชื่อแทนก็ได ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานทะเบียนหุนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุน

กําหนด 

ขอ 6. หุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และใบหุนของบริษัท

จะตองมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอย 1 คน แต

กรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อแทนก็ได ใน

กรณีที่บริษัทแตงตั้งนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยใหเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานทะเบียนหุนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุน

กําหนด 

 และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธาน

 เจาหนาที่บริหารมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท และแกไขเพิ่มเติม

 ถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
 

 การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9. เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 
 

วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย

ตาง ๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565 และมีสิทธิ

ในการรับเงินปนผล ในวันที ่11 มีนาคม 2565 
  

หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดอาจมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่กําหนด และสงมอบตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุม 
  

กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งจะสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได สามารถเรียกดูและ

ดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะไดที่เว็บไซตของบริษัท 
 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 

รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ          การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ไดกลาวไวแลวในเอกสารแนบ 6 
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อนึ่ง ผูถือหุนสามารถเรียกดูแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงาน

การพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) โดยผูถือหุนสามารถดูวิธีการใชรหัสคิวอาร (QR Code) 

ตามเอกสารแนบ 8 

 

กรณีผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

พรอมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําป 2564 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนประจําป 2564 ในแบบรูปเลม สามารถแจงความประสงคขอรับขอมูล ตามเอกสารแนบ 9 และ/หรือ หากมีขอสงสัยหรือ

คําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทได โดยสงที่นางสาวศจีมาส อภิชโยดม หรือ นางสาว  

สุนิศา สมบูรณ  e-mail : secretary@snpfood.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2785-4040 หรือโทรศัพทหมายเลข  

0-2785-4000 ตอ 297, 293 

 

จึงขอเรียนเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (แผนที่แสดงสถานที่ถายทอดการประชุมผูถือหุนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ตามเอกสารแนบ 10) ดังกลาว  

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

    ในนามบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                 
 

                      ( นายวิทูร ศิลาออน ) 

                            ประธานเจาหนาที่บริหาร 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

โทรศัพท 0-2785-4000 ตอ 297 , 293 

โทรสาร 0-2785-4040 

 

 

 

 


