
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ถายทอดสดจากหองประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 (29 เมษายน 2565)



วิธีปฏิบัติในการประชุม

1. ผูเขารวมประชุมที่มีสิทธิเขารวมประชุมจะตองยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผูใชงาน และรหัสผาน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกําหนดซึ่งไดแจง
รายละเอียดไปพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยผูเขารวมประชุมยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดการเขารวมประชุม ดวยรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และทํา
การลงทะเบียน โดยกดปุม "ลงทะเบียนเขารวมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือวาผูถือหุนทําการลงทะเบียนเขารวมประชุมเรียบรอยแลว และจํานวนหุนของผูถือหุนจะ
ถูกนับเปนองคประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับระเบียบวาระที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถาม กอนแลวจึงจะ
ใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ และจะแจงผลคะแนนตอที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลําดับ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ตองการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคําถามได โดยผูเขารวมประชุมจะตองแจงชื่อ นามสกุลกอนถามคําถามทุกครั้ง 
ผูถือหุนสามารถสอบถามได 2 ชองทาง ดังนี้
1) กรณีผูเขารวมประชุมตองการสอบถามผานขอความ กรุณาเลือกเมนูการถามคําถาม จากนั้นเลือกวาระที่ตองการถามคําถาม และทําการพิมพขอซักถาม หรือ                 

ความคิดเห็นของทาน แลวกดสงคําถาม 
2) กรณีผูเขารวมประชุมตองการสอบถามผานภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ตองการถามคําถาม จากนั้น            

กดปุม จองคิวสอบถามผานภาพและเสียง ขอใหทานทําการเปดกลองและไมโครโฟนไว เมื่อไดรับสัญญาณใหถามคําถาม ขอใหทานแจงชื่อและนามสกุล และสถานะ              
เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกอนถามคําถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนํามาบันทึกลงในรายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวน

บริษัทขอความรวมมือใหสงคําถามเขามาเฉพาะในชวงเวลาที่บริษัทเปดโอกาสใหซักถาม และขอใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัท
จะนําคําถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ สวนคําถามที่ไมเกี่ยวของกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ ในกรณีที่มีคําถามที่เกี่ยวของในวาระน้ันๆ ถูกสงเขามาในระบบเปน
จํานวนมาก บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 



วิธีปฏิบัติในการประชุม

3. ภายหลังสิ้นสุดการนําเสนอขอมูลในแตละวาระ บริษัทจะเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกรายมีคะแนนเสียง 1 
หุนตอ 1 เสียง ในกรณีผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะออก
เสียงลงคะแนน จะตองลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถ
เขาสูระบบลงคะแนนไดตามลิงคที่แจง ในชองทาง Chat สวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานอุปกรณคอมพิวเตอร สามารถกดปุม Continue ดานขวา ใน
ฟงกชั่น MultimediaViewer จากนั้นนํา Email และ Password ที่ไดรับจาก Email อนุมัติของทาน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผานการขอรหัส 
OTP ในการเขาสูระบบการลงคะแนน และกดปุม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ทานตองการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุมสําหรับการออก
เสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุม คือ 1. เห็นดวย (สีเขียว) 2. ไมเห็นดวย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนลาสุด (สีฟา) ผูถือหุน
สามารถกดปุมลงคะแนนเสียงไดตามความประสงคของผูถือหุน หากทําการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนลาสุด" หรือไมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ
ถือวาทานเห็นดวยกับวาระนั้นๆ

4. ผูถือหุนสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดตลอดเวลา จนกวาจะมีการแจงปดการลงคะแนนในระบบเพื่อทําการรวมรวมคะแนนเสียง เมื่อ
แจงปดการรับคะแนนแลวผูถือหุนไมสามารถยอนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นไดอีก โดยบริษัทใหเวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแตละ
วาระเปนเวลา 1 นาที

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และสวนที่เหลือจะถือวาเปน คะแนนเสียงท่ี “เห็นดวย”
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6. กรณีผูรับมอบฉันทะ มีการรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายราย ใหกดเลือกที่ “ไอคอนผูใชงาน” และกดที่ปุม “สลับบัญชี” เพื่อเขาใชงานในบัญชีของ  
ผูถือหุนรายอื่น ๆ ผูถือหุนจะตองอยูในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตองลงมติในแตละวาระกอนจะปดใหลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผูถือหุนออก
จากหองประชุม หรือ log-out จากระบบ กอนที่จะปดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถือหุนจะไมถูกนับเปนองคประชุมในวาระดังกลาว และ
คะแนนเสียงจะไมถูกนํามานับคะแนนในวาระนั้นๆ อยางไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไมเปนการตัดสิทธิของ 
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะในการกลับเขารวมประชุม และ ลงคะแนนเสียงในวาระตอไปในระบบ

7. ในการนับคะแนนเสียง
วาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแตอยางใด
วาระที่ 1,3,4,6,7 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
วาระที่ 8 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามที่   
ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะตามวาระ



คุณภัทรา ศิลาออน

ประธานกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

1.  คุณภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการ
2.  คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ
3.  คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4.  คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
5.  คุณคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
6.  คุณโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ

7.  คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ 
8.  คุณธีรนันท ศรีหงส กรรมการอิสระ
9.  คุณขจรเดช ไรวา กรรมการ
10. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการ
11. คุณกรีฑากร ศิริอัฐ กรรมการ
12. คุณโกศิน ฉันธิกุล กรรมการ



คุณเกษสุดา ไรวา

ประธานกรรมการบริหาร



คุณวิทูร ศิลาออน

ประธานเจาหนาที่บริหาร



คุณอรรถ ประคุณหังสิต

ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการธุรกิจ
เอสแอนดพี 



คุณกําธร ศิลาออน

กรรมการผูจัดการใหญ
สายการผลิตและการเงิน



คุณปทมาวลัย รัตนพล

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท



คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริหาร

1. คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณขรจเดช ไรวา กรรมการบริหาร
3. คุณประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการบริหาร
4. คุณอรรถ ประคุณหังสิต กรรมการบริหาร
5. คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการบริหาร
6. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการบริหาร
7. คุณปทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร



คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คุณคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ

3. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

1. คุณธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน



คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. คุณปยะ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะผูบริหาร
1. คุณสมจิตร กิตติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
2. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
3. คุณไพรัลยา สุพิทักษ รองประธานสายบัญชีและการเงิน
4. คุณมณีสุดา ศิลาออน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาความยั่งยืน

และสื่อสารองคกร
5. คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผูอํานวยการสายบริหารทรัพยากร

บุคคล/ผูอํานวยการศูนยการเรียน 
S&P และ สํานักกรรมการ

6. คุณสาธิมน ตะวันเที่ยง ผูอํานวยการสายการกระจายสินคา
7. คุณอรรถยา เภตรากาศ General Manager (GM)
8. คุณธีรกรณ ไรวา ผูอํานวยการสายธุรกิจรานอาหารญ่ีปุน
9. คุณอภิชาต หลออภิบาลกุล ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คุณพิพิธ เลาหวิโรจน ผูอํานวยการสายอสังหาริมทรัพย
11. คุณปราโมทย พัฒนาประทีป ผูอํานวยการสายธุรกิจคาปลีกและ

รับจางผลิต



บริษัทผูสอบบัญชี

บริษัท ไพรซอวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

โดย

คุณไพบูล ตันกูล 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4298)



บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด 

โดย
คุณสาวิตรี ศิรวัชรพงศ



สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน

โดย
คุณปาลิวัลธุ ศรีปานแกว



สารจากประธานกรรมการ:

บริษัทผานประสบการณที่ไมปรกติเนื่องดวยสถานการณของโรคระบาดไวรัส  โควิด19 มาตลอดทั้งป 2563   ซึ่ง
นับเปนปที่ 47 ของบริษัท  โรคระบาดนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารที่ตองปดตัว
เปนระยะๆ เพื่อเปนการปองกันการแพรกระจายของโรค ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจรานอาหาร,รานเบเกอรี่ และ
การดํารงอาชีพของพนักงานเปนบางสวน แตเมื่อวิกฤติโควิด19 เริ่มคลี่คลายลงในชวงหลังกลางป 2563 เปนที่นาชื่นใจวาทั้ง
ผูบริหารและพนักงานไดรวมมือรวมใจ รวมพลัง ฝาฟน ภัยวิกฤตินี้มาไดอยางนาชื่นชม แมวาผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหลูกคา
ลดลงไป ไมไดยอดขายตามเปาหมาย แตดวยพลังแรงกายและกําลังใจที่สงใหกัน ชวยกันประหยัดคาใชจาย ชวยกันใหการ
บริการลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่ดี และอาหารที่อรอย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลูกคาคือคนสําคัญ” เราก็สามารถ
สรางผลงานที่นาภาคภูมิใจได

S&P สามารถพลิกฟนในชวงปลายปไดอยางรวดเร็ว จนกระทั่งมีกําไรสามารถจายโบนัสใหพนักงานเปนการตอบ
แทนความดี ความตั้งใจ และความทุมเทในการทํางานของพนักงานทุกคน  และมีเงินปนผลคืนสูผูถือหุนทุกทานอยางทั่วถึง 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบอยางตอเนื่องในโครงการตางๆเทาที่สามารถจะทําได ไมวาจะเปน
โครงการลดขยะและมลพิษดวยการแยกขยะ ลดการใชพลาสติก ซึ่งจะสงผลตอสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการที่ภาครัฐ
รณรงคเรื่องความสะอาดเพื่อปองกันโรคระบาดไวรัสไดอยางตอเนื่องอีกดวย 

บริษัทฯขอใหสัญญาตอทุก ๆ ทานวา แมวาสถานการณโรคไวรัสโควิด-19 จะไมสามารถหายไปจากโลกนี้ไดใน
อนาคตอันใกลนี้ แตเราจะยังคงตั้งใจดําเนินการพัฒนาธุรกิจที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโตอยางมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ใหความ
สนับสนุนและมอบความไววางใจใหบริษัทฯดวยดีเสมอมา และในปที่ 48 นี้ เรายังคงมุงมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ดี คุมคา และการบริการที่ประทับใจ พรอมกันนี้ผูบริหารและพนักงาน S&P จะยังคงรวมมือรวมใจทุมเทในการ
ทํางานเพื่อยกระดับการดําเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ใหดียิ่งขึ้นตอไป

สวัสดีคะ ทานผูถือหุน



รับรองรายงานการประชุม   
สามัญผูถือหุนประจําป 2564

1
วาระที่



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564



รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 25641
วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรใหที่ประชุม   
ผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว



รับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบป 2564

2
วาระที่



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3
วาระที่



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอสแอนดพี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ทุกทานมี
คุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติสามารถปฏิบัติหนาที่ในการสอบทาน ความนาเชื่อถือของงบการเงินไดตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล    กรรมการตรวจสอบ
3. นายปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ
และมีนาง เชอรลี่ สวางคง ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบ
ทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ ประชุมรวมกัน 5 ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจัดการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารของบริษัทฯเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอยางเปนอิสระ ในเรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters) และเร่ืองการจัดทํางบการเงินประจําป 2564ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2564

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2564 รวมถึงรายการระหวางกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนรวมกับฝาย
บริหารและฝายตรวจสอบภายใน และไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงิน ไดหารือเกี่ยวกับ ขอสังเกตของผูสอบบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชีแบบ
ใหม รวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจในรายการที่เปนสาระสําคัญ จากผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชี และเสนอแนะใหมีการปรับปรุงบัญชีตาม
ขอสังเกตของผูสอบบัญชีในสวนที่เห็นรวมกัน เพื่อใหไดงบการเงินที่ถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา รายงานการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การสอบทานการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที่ฝายตรวจสอบรวมกับผูบริหารไดรายงานทุกไตรมาส โดยพิจารณา
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอ เพื่อปองกัน ลดความผิดพลาดและความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น 
โดยในป 2564พบวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินกิจการ ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

3. การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติและสนับสนุนการพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยาง

สรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่รับการตรวจสอบเพือ่พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ในป 2564 
พบวา ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว และผลการตรวจสอบชวยใหเกิดการกําหนดมาตรการตางๆเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ พบวาหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบไดปฏิบัติถูกตองตามที่กฎหมาย ขอบังคับที่ 

กําหนดไวในสวนที่เปนสาระสําคัญ และไดพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯในแตละไตรมาส รวมทั้งขอมูลที่ไดจากผูสอบ
บัญชีภายนอก โดยมีการทําการศึกษาและทําความเขาใจกอนนํามากําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกตองและสอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงไป

5. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน กํากับดูแล ความเหมาะสมและความเพียงพอในการทํารายการระหวางกนัรวม ถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ของบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส โดยใชหลักมีความสมเหตุสมผล เปนปกติทางธุรกิจ และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ โดยพบวา ในรอบป 2564 การตกลงเขาทํารายการระหวางกนั ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเปนธุรกรรมการคาปกติเชนเดียวกับปที่ผานมา ไม
มีการเปล่ียนแปลงท่ีเปนสาระสําคัญดังที่แสดงไวในรายงานประจําป



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดสงเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหการสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน

คอรรัปช่ัน ซึ่งผลใหบริษัทไดรับการรับรองจากแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เปนวาระท่ี 3 ติดตอกัน รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งในป2564 มีการเพิ่ม
ชองทางส่ือสารในเรื่องของการตอตานการทุจริตและWhistleblower ผานชองทาง Google Site ของบริษัทฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติ และ ไมละเลยเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการไมปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ องคกร 

7. การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ และการใหคําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินไดทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสฯ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป กอนนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญเพื่ออนุมัติตอไป

อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานสอบบัญชีใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝายจัดการ ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผูสอบบัญชีมี
ความเห็นวาไดรับความรวมมือจากฝายจัดการเปนอยางดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม และไดมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี เกี่ยวกับ KeyAudit
Matters ตามมาตรฐานรายงานของผูสอบบัญชีใหม ซึ่งผลสรุปเปนไปตามที่ผูสอบบัญชีแจงไวในรายงานแลว เปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อ
ปรึกษาหารือไดตลอดเวลา รวมท้ังไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 
               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย 
(กลุมกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 
รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมกิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาได
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระ
ของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ไพบูล  ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
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สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 25643

วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแลว



พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป 2564

4
วาระที่



รายละเอียดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564

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



พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 25644
วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2564 จํานวน 340,019,932 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.69 บาท จึงเห็น
ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรใหจายเงินปนผลประจําป 2564 ในอัตราหุนละ 0.63 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) ใน
อัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 24,520,418.25 บาท โดยไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 
คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ (สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 –31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุนละ 0.58 บาท จํานวน 
511,512,758 หุน คิดเปนเงินจํานวน 296,677,399.64 บาท โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record 
Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมติการจายเงินปนผล
ดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว 



พิจารณาอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ

5
วาระที่



รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565

คาตอบแทนประจําเดือน

คาตอบแทนประจํา
(บาท/คน/เดือน)

ป 2565 (เพื่อทราบ) ป 2564

ประธาน
กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการที่มิได
เปนผูบริหาร

ประธาน
กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการที่มิได
เปนผูบริหาร

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

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



รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565

คาเบี้ยประชุม 

คาเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ป 2565 (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



รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565

คาบําเหน็จประจําป

ตําแหนง ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564

ประธานกรรมการบรษิัท (บาท) 250,000  150,000  

คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน) 170,000  105,000 

รวมทั้งสิ้นไมเกิน (บาท) 2,120,000 1,305,000



พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ5
วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอแลว เห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบตอไป สวนคาบําเหน็จประจําปที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เสนอใหจายใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,120,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาจํานวนคาบําเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ตลอดจน
ความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 



พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

6
วาระที่



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 11 มีนาคม 2565) 
•  จํานวน 10,789,490 หุน (คิดเปน 2.11%)

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรDirector Certification
Program (DCP) สหรัฐอเมริกา 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

o อายุ
•  72   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

  บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แหง
• บจ.เอส แอนด พี โกลเบิล / ธุรกิจรานอาหารไทยใน

ตางประเทศ
• บจ.เอส อาร เอสเตท / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

 กรรมการบริหาร
• บจ.เอส แอนด พี เรสทัวรองท/ ธุรกิจรานอาหารไทย

ในตางประเทศ
• บจ.เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูดส (กัมพูชา) / 
     ธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ

 กรรมการ

นายขจรเดช ไรวา
                   ตําแหนงปจจุบัน
   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. กรรมการบริษัท
2. กรรมการบริหาร



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
   (วันที่ 11 มีนาคม 2565) 
• จํานวน 39,872,227 หุน 

(คิดเปน 7.79%)

o ประวัติการศึกษา

● ปริญญาดุษฏีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ สาขาการจัดการ    
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
● ปริญญาโท เศรษฐศาสตร

         มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทริน บอสตัน,สหรัฐอเมริกา  

● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
    วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

● ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)   
45/2005

● ประกาศนียบัตร Director Certification Program 
(DCP) 251/2018

● ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program รุน 36
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
● หลักสูตรผูบริหารระดบัสูง รุน 10/2553

         สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
● หลักสูตรผูบริหารระดบัสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผนดิน” รุน 1 
    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

     ● หลักสูตรผูบริหารระดบัสูงดานการคาและการพาณชิย 
รุน 6 (TEPCoT)
    สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

o อายุ
• 68   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
จํานวน 16 แหง

นางเกษสุดา ไรวา
                   ตําแหนงปจจุบัน
   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. กรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริหาร
3. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนใน (วันที่ 11 มีนาคม 2565) 
•  จํานวน 60,055 หุน (คิดเปน 0.012%)

o ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• โครงการอบรม – Controllership

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Management Development 
Program

JJ Kellogg Northwestern University
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

o อายุ
•  74   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
• บมจ.ไดนาสตี ้เซรามิค / ธุรกิจผลิตและจําหนาย

วัสดุกอสราง กระเบื้อง เซรามิค
 กรรมการและเลขานุการ

• บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม / ธุรกิจผลิต
และจําหนายวัสดุกอสราง
 เลขานุการบริษัท

  บริษัทอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา                   
ตําแหนงปจจุบัน

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. กรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (วันที่ 11 
มีนาคม 2565) 
•  จํานวน -

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี Bachelor of Arts in 
Economics

Wesleyan University,สหรัฐอเมริกา
•   ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 192/2557

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD)

o อายุ
•  40   ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัทจดทะเบียน จํานวน - แหง

  บริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 
13 แหง

นายโกศิน ฉันธิกุล
                   ตําแหนงปจจุบัน
   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน

กรรมการบริษัท



คํานิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ซึ่ง

ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ระยะเวลาที่ผานมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ   
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ

กับผูถือหุนรายใหญ

นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ รวมทั้งไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไม
สามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 



พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกตามวาระ6

วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาเห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานกระบวนการกลั่นกรองและ
พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง    
4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบสําหรบัการแตงตัง้นางสาวคัทลยีา แสงศาสตรา ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง แมวาจะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกินกวา 9 ป เนื่องจาก นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปนผูที่มีความรูและความชํานาญ 
สามารถใหคําปรึกษาและการแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปน
กรรมการอิสระ สามารถใหความคิดเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด



พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2565
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รายละเอียดผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

ชื่อ - สกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

นายไพบูล ตันกูล 4298 

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 7352

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 3760



รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2565

คาตอบแทนประจําป 2565  จํานวนเงิน 2,680,000 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564

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

คาบริการอื่น (บาท) 140,000 320,000

รวมทั้งส้ิน (บาท) 2,820,000 2,870,000



พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 25657

วาระที่

ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งประกอบดวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม
รายชื่อขางตนซึ่งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอยรวมทั้งผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ
หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2565 และกําหนด
คาตอบแทนประจําป 2565 เปนจํานวน 2,680,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 130,000 บาท โดยยังไม
รวมคาบริการอื่น จํานวน 140,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เชนเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัท



พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของบริษัท
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รายละเอียดขอบังคับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทจาํนวน 2 ขอ มีรายละเอียดดังนี้

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่เสนอขอแกไขเพิม่เติมใหม

ขอ 5. หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ในขณะใด
ขณะหนึ่งไมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
หรือมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ
หุนทั้งหมดของบริษัท
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหหมายความรวมถึง
(1) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคล
นั้น ถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมี
สัญชาติไทยลงหุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
(2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปน
สมาชิกตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมด
(3) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งมีหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย

ขอ 5. หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่ง
ไมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหหมายความรวมถึง
(1) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
ถือโดยบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย
ลงหุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
(2) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปน
สมาชิกตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมด
(3) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งมีหุนสวน
ผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย



รายละเอียดขอบังคับที่เสนอแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่เสนอขอแกไขเพิม่เติมใหม

ขอ 6. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมี
ลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอย 1 คน แต
กรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือ
ชื่อแทนก็ได ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานทะเบียนหุนของบริษัทใหเปนไปตามที่นาย
ทะเบียนหุนกําหนด

ขอ 6. หุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และใบหุนของ
บริษัทจะตองมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพไวอยางนอย 1 
คน แตกรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อแทนก็ได ในกรณีที่บริษัทแตงตั้งนายทะเบียนหุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปน
นายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุน
ของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด
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ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทจํานวน 2 ขอ เพื่อให
คุณสมบัติหุนของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด และเพื่อใหสอดคลองกับ
การดําเนินงานดานนายทะเบียนหุนและหลักทรัพย และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบหมาย
ใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจาหนาที่บริหารมอบหมาย มีอํานาจดําเนินการจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 



เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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