
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ณ หองประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 
30 เมษายน 2564



ยินดีตอนรับ



 วิธีการลงคะแนน

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอน แลว
จึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคําถามใน Q&A แลวกดสง
คําถามเขามาในระบบ โดยผูเขารวมประชุมจะตองแจงชื่อ นามสกุลกอนถามคําถามทุกครั้ง โดยบริษัทขอความรวมมือใหสงคําถามเขามาเฉพาะใน
ชวงเวลาท่ีบริษัทเปดโอกาสใหซักถาม และขอใหผูถือหุนสงคําถามทีเ่กี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนําคําถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ 
สวนคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ในกรณีท่ีมีคําถามที่เกี่ยวของในวาระนั้นๆ ถูกสงเขามาในระบบเปนจํานวนมาก บริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

3. ภายหลังสิ้นสุดการนําเสนอขอมูลในแตละวาระ บริษัทจะเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโดยการเขาไปที่
ระบบ Inventech Connect สวนของ e-Voting โดยกดที่ปุม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ของ Application Cisco Webex Meeting
ผูถือหุนสามารถกดปุมลงคะแนนเสียงได ดังนี้ 1.เห็นดวย (สีเขียว) 2. ไมเห็นดวย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม) ตามความประสงคของผูถือหุน 
หากผูถือหุนตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุดสามารถกดที่ปุม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุด”

 * หากไมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือวาทานเห็นดวยกับวาระนั้นๆ 

4. ผูถือหุนสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนไดตลอดเวลา จนกวาจะมีการแจงปดการลงคะแนนในระบบเพื่อทําการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อ
แจงปดการรับคะแนนแลวผูถือหุนไมสามารถยอนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นไดอีก



 วิธีการลงคะแนน

5. กรณีผูรับมอบฉันทะมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใชงาน” และกดที่ปุม “สลับบัญชี”.เพื่อเขาใชงาน 
Account อื่น โดยที่คะแนนเสียงและองคประชุมจะไมถูกนําออกจากการประชุม

6. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ผูถือหุนทานใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นั้น ๆ

7. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแตอยางใด  
วาระที่ 1,3,4,6,7,8,10 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 5 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
สวนวาระที่ 9 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

8. สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียง
ดังกลาวตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ



ประธานกรรมการ



สารจากประธานกรรมการ



ประธานกรรมการบริหาร

คุณเกษสุดา ไรวา



คณะกรรมการบริษัท



 คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คุณคัทลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ

3. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ



 คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1. คุณธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน



 คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คุณปยะ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง



 คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริหาร

1. คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณขจรเดช ไรวา กรรมการบริหาร

3. คุณประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการบริหาร

4. คุณปทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร

5. คุณอรรถ ประคุณหังสิต กรรมการบริหาร

6. คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการบริหาร

7. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการบริหาร



บริษัทผูสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

โดย

คุณชูพงษ สุรชุติกาล
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 4325)



บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด 

โดย
         คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ



สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

อาสาพิทักษสทิธิผูถือหุน  

โดย
คุณสุวรรณา จบสูงเนิน 



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 1 
รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563



ประธานกรรมการบริหาร

คุณเกษสุดา ไรวา



รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563



วาระที่ 1 
รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรให    
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 2 
  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563



ประธานเจาหนาที่บริหาร

คุณวิทูร ศิลาออน



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน

คุณกําธร ศิลาออน



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่    
31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่
สําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว และประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมี
หนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปน
อิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือ
ขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

ชูพงษ  สุรชุติกาล
      กรุงเทพมหานคร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564              บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตอ)



วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2563



ประธานกรรมการบริหาร

คุณเกษสุดา ไรวา



รายละเอียดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2564 (ปที่เสนอ) ป 2563

กําไรสุทธิ (บาท) 183,024,792 314,405,423.00

จํานวนหุน (หุน) 490,408,365.00 490,408,365.00

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.30 0.56

- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุน) 0.05 0.04

- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุน) - 0.52

- เงินปนผลจายประจําป (บาท/หุน) 0.25 -

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 147,122,509.50 274,628,684.40

- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1 (บาท) 24,520,418.25 19,616,334.60

- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2 (บาท) - 255,012,349.80

- เงินปนผลจายประจําป (บาท) 122,602,091.25 -

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 80.4 87.35



วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2563 
จํานวน 183,024,792 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.37 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรร
ใหจายเงินปนผลประจําป 2563 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท จํานวน 490,408,365 หุนรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 
147,122,509.50 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวันที 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ใน
อัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 24,520,418.25 บาท โดยไดจายไปแลวเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ (สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –
31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุนละ 0.25 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 122,602,091.25 
บาท โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผลวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมติการ
จายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว ทั้งนี้ การใหสิทธิ
ดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว 



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ



ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คุณธีรนันท ศรีหงส



อัตราคาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนประจํา
(บาท/คน/เดือน)

ป 2564 (เพื่อทราบ) ป 2563

ประธาน

กรรมการที่
เปน

ผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

ประธาน

กรรมการที่
เปน

ผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

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

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

คาตอบแทนประจําเดือน



อัตราคาตอบแทนกรรมการ

คาเบี้ยประชุม 

คาเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ป 2564 (เพื่อทราบ) ป 2564

ประธาน
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

ประธาน
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

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

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

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 22,500 - 15,000 22,500 - 15,000

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000



อัตราคาตอบแทนกรรมการ

คาบําเหน็จประจําป

ตําแหนง ป 2564 (ปที่เสนอ) ป 2563

ประธานกรรมการบรษิัท (บาท) 150,000  200,000 

คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน) 105,000  140,000 

รวมทั้งสิ้นไมเกิน (บาท) 1,305,000 1,740,000 



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราคาตอบแทนประจําและคาเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเสนอแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบตอไป สวนคาบําเหน็จ
ประจําปที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอใหจายใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้น
ไมเกิน 1,305,000 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนคาบําเหน็จที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป  



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบกําหนดออกตามวาระ



ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คุณธีรนันท ศรีหงส



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

นางภัทรา  ศิลาออน
ตําแหนงปจจุบัน

  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
  ประธานกรรมการ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564) 
•  จํานวน 42,327,645 หุน (คิดเปน 8.63%)

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of 
Letters (Honorary)) Pine Manor College, 
Massachusetts, USA
•   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน 
สหรัฐอเมริกา 

o อายุ
•  79   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

  บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง
• บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด/ ธุรกิจรานอาหาร

ไทยในตางประเทศ
 กรรมการ

•  บริษัท ไตรภราดา จํากัด/ ธุรกิจใหบริการที่ปรึกษา
 กรรมการ

• บริษัท เอส.อาร.เอสเตท จํากัด/ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน 
(อสังหาริมทรัพย)
 กรรมการ



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

นายวิทูร ศิลาออน
                   ตําแหนงปจจุบัน
   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564)  
จํานวน 8,148,300 หุน (คิดเปน 1.66%)

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัย นอรทแคโรไลนา แชปเปลฮิลล 
สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและ
อาหาร 
    มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
•  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Certification 
Program (DCP)

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation 
Program (DAP)
•  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 23 (วตท. 
23)
•  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- หลักสูตรวิทยาการผูนําไทย – จีน ยุคใหม 
(วทจ.) รุนที่ 2

o อายุ
• 53   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

  บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง
• บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูดส จํากัด/  ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน 

ภายใตชื่อ "MAISEN"
 กรรมการบริหาร

• บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พี จํากัด/  ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน ภายใตชื่อ 
"UMENOHANA“ 
 กรรมการบริหาร

• บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด/ธุรกิจใหบริการดานโภชนการ
 กรรมการบริหาร

• บริษัท ไตรภราดา จํากัด/ธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษา
 กรรมการบริหาร

• บริษัท เอส แอนด พี ดิลิเวอรี่ จํากัด/ ธุรกิจขนสงสินคาทางบก
 กรรมการบริหาร

• บริษัท เอส แอนด พี เทรนนิ่ง จํากัด/ ธุรกิจฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับพนักงานบมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และ บริษัทในเครือ
 กรรมการบริหาร



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

นายกําธร ศิลาออน
ตําแหนงปจจุบัน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1.กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน
2.ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564) 

• จํานวน 7,821,700 หุน (คิดเปน 1.59%)
o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา     

วิศวกรรมการเงิน 
    MIT Sloan School of Management      
Massachusetts, สหรัฐอเมริกา 
•  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
Imperial College of Science Technology 
and Medicine, London, England
•  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Audit Committee   
Program (ACP)

- ประกาศนียบัตร Director Certificate 
Program (DCP) 

•  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
         -  หลักสูตร TLCA Executive Development       

Program (EDP) รุนที่ 2 
•  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

         -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและ
พาณิชย TEPCOT สถาบันวิทยาการการคา 

o อายุ
• 51   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
• บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจขนสง

และโลจิสติกส
  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน, ประธาน
กรรมการตรวจสอบและดูแลกํากับกิจการ, กรรมการ
สรรหา, กรรมการอิสระ    

 บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แหง
• บริษัท ไตรภราดา จํากัด /ธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษา

กรรมการ
• บริษัท เอส แอนด พี ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้ง จํากัด /ธุรกิจใหบริการสนับสนุนวิสาหกิจในเครือ 

และธุรกิจรานอาหาร
กรรมการ

• บริษัท เรือดวนเจาพระยา จํากัด/ธุรกิจบริการขนสงทางน้ํา
กรรมการ

• บริษัท เอส แอนด พี ดิลิเวอรี่ จํากัด/ธุรกิจขนสงสินคาทางบก
กรรมการ

• บริษัท เอส แอนด พี เทรนนิ่ง จํากัด /ธุรกิจฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหกับพนักงานบมจ.
เอส แอนด พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ
กรรมการ



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

นายแมทธิว กิจโอธาน
 ตําแหนงปจจุบัน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. กรรมการบริษัท

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564) 
• จํานวน -

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท MSc. (Management)
  Imperial College, University of    

London
• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certificate   
Program (DCP) 

          -  ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director
Accreditation Program (DAP) 

o อายุ
• 55   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง
•  บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการสื่อและสิ่งพิมพ

 ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน /

• บริษัท โอเชี่ยน กลาส จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค/ของใชในครัวเรือน 
และสํานักงาน
 กรรมการอิสระ

• บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจเขาถือหุนในบริษัทอื่นที่ดําเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ
 กรรมการอิสระ 

•  บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจคอนเทนตและธุรกิจบันเทิง
 กรรมการ

• บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
 กรรมการ

•  บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 ที่ปรึกษาผูบริหาร

 บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง



วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาเห็นวา
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นควรเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดพิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง 4 ทาน 
เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง 



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2564



ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณคัทลียา แสงศาสตรา



รายละเอียดผูสอบบัญชี

ชื่อ - สกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

นายไพบูล ตันกูล 4298 

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 7352

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 3760



รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาตอบแทนประจําป 2564  จํานวนเงิน 2,550,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2564 (ปที่เสนอ) ป 2563

คาสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,550,000 2,980,000 

คาบริการอื่น (บาท) 320,000 440,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,870,000 3,420,000



วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด ซึ่งประกอบดวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อขางตนซึ่งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนได
เสียกับบริษัทและบริษัทยอยรวมทั้งผูบริหารและผูถือหุนรายใหญหรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเปนผู
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2564 และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564 เปน
จํานวน 2,550,000 บาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 430,000 บาท โดยยังไมรวมคาบริการอื่น จํานวน 
320,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เชนเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัท



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัท จํานวนไมเกิน 24,520,419 หนวย 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน



กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน

คุณกําธร ศิลาออน



รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิที่ออก : ไมเกิน  24,520,419  หนวย

อัตราการใชสิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสทิธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรับสทิธิ ตามที่

ระบุไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาทีข่องผูออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผูถอืหุนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท (ขอกําหนดสิทธ)ิ)

ราคาการใชสิทธิ : 1 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสทิธิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิตามทีร่ะบใุนขอกําหนดสทิธิ

ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

อายุของใบสําคัญแสดงสทิธิ : 2 ป นับจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไมขยายอายุใบสาํคัญแสดงสทิธิ

วิธีการเสนอขาย

: บริษัทจะจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิใหแกผูถอืหุนเดิมตามสดัสวนการถอืหุน (Right Issue) ในอัตราสวน 20 หุนสามัญ 

ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสทิธิ หากมีเศษจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิดังกลาวใหปด

เศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน และในกรณีที่มีใบสาํคัญแสดงสทิธิคงเหลือภายหลงัการจัดสรรบริษัทจะดําเนินการยกเลกิ

ใบสําคัญแสดงสทิธิในสวนที่เหลอืดังกลาวตอไป  

วันกําหนดการใชสทิธิ

: ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิ SNP-W2 สามารถใชสทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิทั้งจํานวนไดทุกวันทาํการสดุทายของเดือน

มิถุนายน หรือเดือนธันวาคม (แลวแตกรณี) ของแตละปปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ ตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสทิธิ (วันใชสิทธ)ิ 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไว

เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธิ

:
ไมเกินจํานวน 24,520,419 หุน คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของบริษัท (จํานวน 490,408,365 หุน) 



วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวนไมเกิน 

24,520,419 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) จํานวนไมเกิน 
24,520,419 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Issue) ในอัตราสวน 20 
หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษใหปดทิ้งทั้งจํานวน จัดสรรโดยไมคิดมูลคา ราคาการใช
สิทธิจะเทากับ 1 บาท อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ โดยมีรายละเอียดสําคัญของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกําหนดวันที่ 11 มีนาคม 
2564 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
(SNP-W2) ทั้งนี้ สิทธิที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (SNP-W2) ยังมีความไม
แนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว 



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน

คุณกําธร ศิลาออน



รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนเดิมกอนการเพ่ิมทุน

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 490,408,365 บาท

แบงออกเปน 490,408,365 หุน

มูลคาหุนละ 1 บาท

โดยแบงออกเปน หุนสามัญจํานวน 490,408,365 หุน

ทุนจดทะเบียนใหมภายหลังการเพ่ิมทุน

ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 514,928,784 บาท

แบงออกเปน 514,928,784 หุน  

มูลคาหุนละ 1 บาท

โดยแบงออกเปน หุนสามัญจํานวน 514,928,784 หุน



วาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
24,520,419 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เปนทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่
จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  514,928,784 บาท  ( หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบสี่บาทถวน )

          แบงออกเปน     514,928,784 หุน   ( หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบสี่หุน )

          มูลคาหุนละ                           1.00  บาท  ( หนึ่งบาท )

          โดยแยกออกเปน

          หุนสามัญ               514,928,784 หุน   ( หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยแปดสิบสี่หุน )

          หุนบุริมสิทธิ         -       หุน (   -   )”



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 



กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน

คุณกําธร ศิลาออน



รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจัดสรร

จํานวน 24,520,419  หุน



วาระที่ 10 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จะจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในกรณที่มีหุนเหลือเนื่องจากไมมีการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนตอไป



การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถามี)




