
 

ที ่สจญ. 038 / 2560 
 

    วันท่ี 23 มีนาคม 2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1 สําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 

 เอกสารแนบ 2 รายงานประจําป พรอมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน 

    เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบCD-ROM   

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  

   และคํานิยามกรรมการอิสระ 

  เอกสารแนบ 4 แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาพรอมขอมูล 

     กรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 

 เอกสารแนบ 5 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

   การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 เอกสารแนบ 7 แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป ในแบบรูปเลม 

 เอกสารแนบ 8 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 

                   ดวยคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดวันประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป  2560 ในวันศุกรที่  21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี                    

เอเทรียม กรุงเทพ ตั้งอยู เลขที่  1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310       
เพื่อพิจารณาตามลําดับเวลาดังตอไปนี ้
  

 เวลา  13.00  น. ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เวลา  14.00  น. เริ่มประชุม 

 

 สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของ

บริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 แต

เมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขามายังบริษัท จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมตาม

มติคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 
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วาระท่ี 1. รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 

บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งไดสงสําเนารายงานการ

ประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมาย

กําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรให        

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 

วาระท่ี 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 

บริษัทไดจัดทํารายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานและรายงาน  

อื่นๆ ในรอบป 2559 ที่ผานมา 

 

การลงมต ิ  :   วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

 บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 แลวเสร็จซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชี

รับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและ

เพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ   

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ที่

ผานการตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแลว 
 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดประจําป        

ตามงบการเงินรวม แตไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะ

ขึ้นอยูกับฐานะเงินสด แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย เมื่อ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 

เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติจายเงินปนผลไดแลวให

รายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 

2559 จํานวน 437,507,541 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.89 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติ

อนุมัติจัดสรรจายเปนเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 

490,408,365 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 392,326,692 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือ

หุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว ในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 490,408,365 หุน    

คิดเปนเงินจํานวน 49,040,836.50 บาท คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.70 บาท 

จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 343,285,855.50 บาท โดยจะทําการจายเงิน ปนผลใหแกผูถือ

หุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 20 มีนาคม 

2560 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมติการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไป

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไม

แนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนีแ้ลว 
 

  

 ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2559 กับปท่ีผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2559 (ปที่เสนอ) ป 2558 

กําไรสุทธ ิ(บาท) 437,507,541 606,132,418 

จํานวนหุน (หุน) 490,408,365 490,408,365 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.80 1.10 

        - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.10 0.20 

        - เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท/หุน) 0.70 0.90 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 392,326,692 539,449,201.50 

        - เงินปนผลจายระหวางกาล (บาท) 49,040,836.50 98,081,673 

        - เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท) 343,285,855.50 441,367,528.50 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 89.67 89.00 
  

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
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วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

ดวยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัทสําหรับป 2560 อยางละเอียดแลว โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูใน

กลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโต

ทางธุรกิจในป 2559   
 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุม

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ไวที่อัตราเดิมเทากับป 2559 โดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี ้

 

ทั้งนี้คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมดังกลาวขางตนที่แจงเพื่อทราบนี้ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม

สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่

ประชุมผูถือหุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 

 

 

6 / สําหรับ... 
 

คาตอบแทนประจํา 

(บาท/คน/เดือน) 

ป 2560 (เพ่ือทราบ) ป 2559 

ประธาน 
กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิได

เปนผูบริหาร 
ประธาน 

กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิได

เปนผูบริหาร 

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 2560 (เพ่ือทราบ) ป 2559 

ประธาน 

(ที่มิไดเปนผูบริหาร) 

กรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

กรรมการที่มิได

เปนผูบริหาร 

ประธาน 

(ที่มิไดเปน

ผูบริหาร) 

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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สําหรับคาบําเหน็จประจําป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรจายคาบําเหน็จ

ประจําปใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับใน 

อัตรา 270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 180,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบ

กับปท่ีแลวจะลดลงจํานวน 750,000 บาท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราคาตอบแทนประจําและคาเบี้ย

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนเสนอแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบตอไป สวนคาบําเหน็จประจําปที่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอใหจายใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 

บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนคาบําเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเสนอน้ันมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผล

การดําเนินงานประจําปของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ตามขอบังคับของบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 

1 ใน 3 เปนอัตราในปนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ  

  1.  นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

  2.  นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

  3.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

  4.  นายปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อรับการ       

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการเขามายัง

บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตาม

กฎหมาย และหลักเกณฑขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งไดพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และ

ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดเสนอใหแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบ

กําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ปรากฏขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

กรรมการและคํานิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลวเห็น

ควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง       

4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึ่ง  

7 / การลงมติ... 
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การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติแตงตั้งเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 

เพื่อใหเปนไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประขุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชี

จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดไมเกิน 5 รอบปบัญชตีิดตอกัน  

 

ซึ่งในปที่แลว บริษัทและบริษัทยอย มีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไมมี

ความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวตาม “รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” ของรายงานประจําป เห็นวาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัดอยูในเกณฑดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเขาใจในธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทยอยเปนอยางดี ซึ่งจะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2560 ของบริษัทเปนไปอยางรวดเร็ว 

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรใหเสนอ

ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2560 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1) ชื่อและสํานักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

บัญช ีจํากัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2560    

 1. นายชูพงษ สุรชุติกาล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4325  

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: 3 ป และ/หรือ  

 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3427  

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: ไมมี และ/หรือ  

 3. นายมนูญ มนูสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4292  

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: ไมมี และ/หรือ  

 4. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3440  

จํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญชีใหบริษัทและบริษัทยอย: ไมมี 

ทัง้นี้ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี

จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานกังานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได   
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2) คาตอบแทนประจําป 2560  จํานวนเงิน 2,420,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2560 (ปที่เสนอ) ป 2559  

คาสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,420,000 2,420,000 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย (บาท) 1,517,500 1,510,000 

คาบริการอื่น (บาท) 80,000 80,000 

       รวมทั้งสิ้น (บาท) 4,017,500 4,010,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณามีมติตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ แตงตั้งบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งประกอบดวย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อขางตน เปนผูตรวจสอบบัญชขีองบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 

และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2560 เปนจํานวน 2,420,000 บาท ซึ่งไมรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอย 4 

บริษัท จํานวน 1,517,500 บาท และคาบริการการอื่น จํานวน 80,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควร

รับทราบ 

 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
         

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัท โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3    

(วัตถุที่ประสงคของบริษัท) 

บริษัทมีความประสงค ใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัท โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3      

(วัตถุท่ีประสงคของบริษัท) ดังนี ้
 

 (1)  ใหแกไขขอความในวัตถุประสงค ขอ (2) โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี ้      

ขอความเดิม 

   ขอ (2) กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด และให

กูยืมเงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการ

รับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน 
 

  ขอความใหม 

   ขอ (2)  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด และให

กูยืมเงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการ

รับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น รวมทั้ง

ประกอบธุรกิจบริการ การค้ําและรับค้ําประกันหนี้สิน  ความรับผิด และการปฏิบัติ

ตามสัญญาของบุคคลอื่นใหกับบริษัทยอย  บริษัทในเครือ สํานักงานสาขา สํานักงาน

ตัวแทนของบริษัท และบุคคลใดๆ รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามา

ในประเทศ หรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 
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 (2)  ใหเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 2 ขอ จาก 33 ขอ เปน 35 ขอ ทําใหวัตถุประสงคของบริษัทเพิ่มเปน 35 ขอ ดังนี ้ 

  ขอวัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติม  

   ขอ (34)  ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และ

พลังงานทดแทน ทุกชนิด 

   ขอ (35)   ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สําหรับสินคาอุปโภค และบริโภคทุกชนิด 

และสินคาตามที่กําหนดไวในวัตถุที่ประสงคท้ังหมดขางตน 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่

ประสงคของบริษัท โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท) จํานวน 3 ขอ ทั้งนี้

เพื่อขยายขอบเขตและใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของบริษัท 

 

การลงมติ   :   ที่ประชุมตองลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ    

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 9. เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 
 

วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอ

สงสัยตาง ๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใด ๆ 

ในวาระนี ้
 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 และมี

สิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่  20  มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที ่ 

21 มีนาคม 2560 
  

 หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดอาจมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจัดทําหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบที่กําหนด และสงมอบตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนการเขารวมประชมุ 

  

 กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเปนผูรับฝากและ

ดูแลหุน ประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งจะสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการ

ลงคะแนนเสียงได สามารถเรียกดูและดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะไดทีเ่ว็บไซตของบริษัท 
 

 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 4   

 

 รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนไดกลาวไวแลวในเอกสารแนบ 6 
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 อนึ่ง บริษัทไดจัดสงรายงานประจําป 2559 ใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผูถือหุนมีความประสงค

จะขอรับรายงานประจําป พรอมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจําป 2559 ใน

แบบรูปเลม สามารถกรอกแบบฟอรมขอรับขอมูล ตามเอกสารแนบ 7 หรือหากมีขอสงสัยหรือคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการ

ประชุมสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทได โดยสงที่นายศุภเทพ สุกาญจนาภรณ และ นางสาวศจีมาส  อภิชโยดม      

e-mail : secretary@snpfood.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2785-4040 หรือโทรศัพทหมายเลข 0-2785-4000 ตอ 292, 297 

 

  จึงขอเรียนเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผูถือหุน ตามเอกสาร

แนบ 8) ดังกลาว  
 

                       ขอแสดงความนับถือ 

    ในนามบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

                 
 

                         ( เกษสุดา ไรวา ) 

                    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

โทรศัพท 0-2785-4000 ตอ 292 , 297 

โทรสาร 0-2785-4040 


