


วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระที่ไดสงรายละเอียดใหแกผูถือหุนแลว และในทุก
วาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณารับทราบ หรือ รับหรืออนุมัติ หรือเพื่อการใดๆ ใหแกผูถือหุน
พิจารณาลงมติทุกวาระ โดยฝายรับลงทะเบียนไดแจกบัตรลงคะแนนที่มีบารโคด สําหรับผูถือหุน
ทุกทานใหแกผูถือหุนกอนเขาหองประชุม ซึ่งทั้งหมดเจาหนาที่ไดกรอกชื่อ และจํานวนหุนไวให
แลวขอใหผูถือหุนทุกทานโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับครบถวนถูกตองหรือไม

2. การใชบัตรลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยการออกเสียง
ลงคะแนนจะนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” และไมสามารถแบง
การออกเสียงลงคะแนนเปนบางส วนได  เ วนแตผู ถื อหุนที่ เปนผู ล งทุนต างประเทศ                    
และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการ
มอบอํานาจโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น



     วิธีการลงคะแนนเสียง (ตอ)

3. ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองทําเครื่องหมายลงในชอง “เห็นดวย” 
“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น พรอมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อเปน 
การยืนยันความถูกตอง

4. เพื่อความสะดวก และไมเปนการรบกวนเวลาของผูถือหุนในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 
ขณะลงคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด
ลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัท
ไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไดแจงการลงคะแนน
เสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไวลวงหนาในขณะลงทะเบียนไวแลว สวนผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะทานใดไมไดยกมือ หรือลงคะแนนเสียงลวงหนาไวเพื่อลงคะแนนเสียง “ไมเห็น
ดวย” หรือ“งดออกเสียง” นั้น จะนับเปนคะแนนเสียงที่ “เห็นดวย” ตามที่คณะกรรมการ
นําเสนอ 

      



การนับคะแนนเสียงในเบื้องตน บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจํานวนหุนของผูที่มา
ลงทะเบียนเขารวมประชุมในแตละวาระเปน “เห็นดวย”ไวทั้งหมดกอน เมื่อมีผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” จะนําคะแนนเสียงที่“ไมเห็นดวย” 
หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที่“เห็นดวย” ที่บันทึกไวกอนแลว จนในที่สุด
จะไดคะแนนเสียงในแตละวาระแบงเปนจํานวนเสียงที่ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออก 
เสียง” เพื่อประธานจะไดแจงผลการลงคะแนนเสียงตอที่ประชุมในแตละวาระตอไป

5. สําหรับการแจงความประสงคลงคะแนนเสียงในชอง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือวา     
ผูถือหุนมีความประสงคไมออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น

6. สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแต
อยางใด

   วิธีการลงคะแนนเสียง (ตอ)



7. สําหรับวาระที่ 6 เรื่องแตงตั้งกรรมการเทานั้น ที่จะขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทาน
ลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถเลือกที่จะลงคะแนน
เสียงในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลวจะไดมี
การแจงผลการตรวจนับคะแนนเสียงท่ีกรรมการแตละทานไดรับเลือกต้ังเปนรายบุคคล

8. สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบ
ฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา และ
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมาเทานั้น

9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนน  
เหลืออยู กรุณาสงบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุม

     วิธีการลงคะแนนเสียง (ตอ)





คณะกรรมการและผูบริหาร



กรรมการบริษัท

คุณภัทรา  ศิลาออน
ประธานกรรมการบริษัท

คุณประเวศวุฒิ  ไรวา
รองประธานกรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร



กรรมการบริษัท

   คุณคัทลียา  แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ

คุณอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ
กรรมการอิสระ



กรรมการบริษัท

   คุณโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ

คุณปยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ



กรรมการบริษัท

   คุณขจรเดช  ไรวา
กรรมการ

คุณปทมาวลัย  รัตนพล
กรรมการ



กรรมการบริษัท

   คุณจอหน สกอต ไฮเน็ค
กรรมการ

คุณเกษสุดา  ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ



กรรมการบริษัท

   คุณวิทูร ศิลาออน
กรรมการและเลขานุการบริษัท

คุณกําธร ศิลาออน
กรรมการ



บริษัทผูสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
   

โดย
คุณชูพงษ สุรชุติกาล
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325) 
 



บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด       

โดย

1. คุณปาลาวี บุนนาค

2. คุณอาทิมา พฤกษะศรี

3. คุณภวดี สนองชาติ 



1. คุณสมจิตร กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

2. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร

3. คุณธวัช       ปานเสถียรกุล   รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา
4. คุณอําพล      เรืองธุระกิจ ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 
5. คุณสุภาวดี    หุตะสิงห ผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผูอํานวยการสํานักกรรมการและศูนยการเรียน
6. คุณมารยาท   เหลานิพนธ ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ
7. คุณมนตรี    ลีทวีกุลสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คุณสมเจตน วัธนเวคิน ผูอํานวยการสายธุรกิจ 1344
                                               ผูอํานวยการการตลาดผลิตภัณฑสายการตลาด

คณะผูบริหาร



ประธานกรรมการ

คุณภัทรา ศิลาออน
Mrs. Patara Sila-on



สวัสดีคะ ทานผูถือหุน

แมวาป 2559 ที่ผานมาเปนปท่ีประชาชนชาวไทยท้ังประเทศมีความรูสึกเศราโศกรวมกันจากการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙   

S&P ไดรวมถวายความอาลัยและจงรักภักดีทุกชองทางเทาท่ีสามารถทําได ไมวาจะเปนการบริการอาหารและผลิตภัณฑอื่นๆ 
ใหแกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพท่ีสนามหลวง การขอพระราชทานอนุญาตเปนเจาภาพบําเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้ 
แตเรายังคงไมลืมการพัฒนาองคกรในทุกๆดาน ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาพนักงาน การสรางคนจากศูนย
การเรียนเอส แอนด พี ที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้นทุกๆ ป เปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน รับรองโดยกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ S&P ยังคงสนใจใสใจสิ่งแวดลอฒอยางตอเนื่อง ดังเรื่องท่ีโดดเดนท่ีสุดใน 43 ปท่ีผานมาคือ 
นํารองโรงงานเบเกอรี่พลังแสงอาทิตย ดวยการติดตั้งแผง Solar Roof "โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด พี ประหยัดพลังงาน" ใหกับ
สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา กม. 23.5

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมท้ังผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ใหความสนับสนุนบริษัท
ดวยดีเสมอมา ในปท่ี 44 นี้ เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลและมุงมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑท่ีดีและ
การบริการท่ีประทับใจตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ



  วาระที่ 1 รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559



  วาระที่ 1 รับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็น
ควรใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว



  วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2559



ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

คุณเกษสุดา ไรวา
Mrs. Kessuda Raiva



  วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบป 2559

VDO PRESENTATION



  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดแตงต้ังกรรมการอิสระเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 
ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนาย
ปยะ ซอโสตถิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบ
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ 
คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพิจารณาเสนอแตงต้ังและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

เพื่อใหบรรลุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชีผูตรวจสอบภายในและฝายทีเ่กี่ยวของ จํานวน 6 ครั้ง โดยรวมการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวม
ประชุมดวย 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังน้ี



1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมราย
ไตรมาสและประจําป 2559

ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารสายบัญชีและ
การเงิน และฝายจัดการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน 
และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจในรายการที่เปน
สาระสําคัญ เชน การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการคาใชจาย การ
ดําเนินงานในและตางประเทศ สัญญาตางๆ หัวขอการรายงานของผูสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม เปนตน เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือไดตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี และมีการเปดเผยขอมูลใน   หมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งไดมีการติดตาม
การปรับปรุงบัญชีตามขอสังเกตของผูสอบบัญชี โดยฝายบัญชีเห็นชอบในทุก
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ สงผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
ในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม 

เมื่อสอบทานเปนที่พอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็นชอบตอ
รายงานของผูสอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมดังกลาว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
กอนนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึกขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามขอกําหนด
การควบคุมภายในและอํานาจหนาที่ดําเนินการของบริษัท หลังการปรึกษาหารอื
มีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับการประเมินของผูสอบบัญชีที่ไมไดตั้งขอสังเกตที่เปนสาระสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในป 2559 ไดมีโครงการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP (System Application 
and Products in Data Processing) เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและ
ประมวลขอมูลและการรายงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น โดย
โครงการดังกลาวจะแลวเสร็จและเริ่มใชระบบไดตนไตรมาสที่ 2/2560 เปนตน
ไป ซึ่งจะเปนระบบสําคัญที่จะยกระดับการควบคุมภายในของบริษัทใหดี
ยิ่งขึ้นไปอีก

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนที่ไดรับอนุมัติ พบวาผลการปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายในดาน
การพัฒนางานให เปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว  คือ การ
ตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธและ
วางแผนไดสําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญ ซึ่งพิจารณาไดจาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมี
ความเห็นรวมกันกับหนวยงานที่รับการตรวจในการกําหนด
มาตรการแกไขติดตามผล ทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพ
ภายในบริษัทโดยใหหนวยงานรับตรวจเปนผูประเมิน เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ไดผลวามีคุณภาพเปนที่นาพอใจใกลเคียงกัน และมีการนํา
ขอเสนอแนะของหนวยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบใหมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของ พบวา
หนวยงานรับตรวจมีการปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
กําหนดไวเปนที่นาพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการติดตามให
แกไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังไดมีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
มาตรฐานบัญชี และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละ
ไตรมาสเพื่อใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัท 

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง 
ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพบวามีการปฏิบัติสอดคลองกับ
ขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการ
ความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญใหลดลงเปนที่ยอมรับได     
ซึ่งเห็นไดจากการเติบโตของรายไดรวมดีกวาปกอนๆ อยางตอเนื่อง โดยปจจัย
ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว นอกจากนี้บริษัทยัง
กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหมที่สําคัญ 
ในเรื่องการคาดการณปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ และการกําหนดแนวทางที่จะใช     
ลดความเสี่ยงใหนอยลง เมื่อปจจัยเสี่ยงน้ันไดเกิดตามที่คาดการณไว

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับผูเกี่ยวของซึ่งความเหมาะสมและความ
เพียงพอในการตรวจสอบรายการะหวางกัน รวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนประจําทุกไตรมาส พบวาในป 2559 
การทํารายการระหวางกันจะมีลักษณะที่เปนธุรกรรมการคาตามปกติ และ
รายการเกี่ยวโยงก็เปนรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดเปดเผยรายการดังกลาวไวอยางเพียงพอในรายงานประจําป
แลว 

7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทมีความมุงมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีชองทางการ
รองเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ (Whistle 
Blower) เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่ง
ในป 2559 มีการรองเรียนในเรื่อง การไมปฏิบัติตามระเบียบ การทุจริตเปน
จํานวนไมมาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิ้นทุกเรื่อง และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสื่ อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานคอรรัปชั่น ทั้ งยังมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิง
ปองกันมากขึ้น 

8. การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ไดมีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูสอบ
บัญชีแลวเห็นวามีความเหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบให บริษัท ดี
ลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป 
และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
เสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป2560

อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานสอบบัญชีใหมีความเที่ยงธรรมและเปน
อิสระจากฝายจัดการไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย
จัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม เปดโอกาสให
ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือได
ตลอดเวลา รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                                                      (นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดยีวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคทจํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง
เหลานี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใชเพื่อตอบสนอง

มูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการและมูลคา
ของสินทรัพยถาวรและสิทธิการเชาของบริษัทยอยดังกลาวในงบ
การเงินรวม

บริษัทยอยสองบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญ ซึ่ง
เปนเหตุใหมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว และ
สินทรัพยถาวรและสิทธิการเชาของบริษัทยอยเหลานั้น อาจต่ํากวามูลคาตาม
บัญชี ซึ่งมีจํานวนเงิน 50 ลานบาท และจํานวนเงิน 59 ลานบาท และ 12 ลาน
บาท ตามลําดับ ดังนั้น    เงินลงทุนและสินทรัพยถาวรและสิทธิการเชาของ
บริษัทยอยเหลานั้นอาจเกิดการดอยคาของสินทรัพย การพิจารณาเกี่ยวกับการ
ดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย และสินทรัพยถาวรและสิทธิการเชา
ของบริษัทยอยดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจและขอสมมติฐานที่สําคัญที่
ผูบริหารของบริษัทนํามาใชในการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

นโยบายการบัญชีสําหรับการดอยคาของสินทรัพย การดอยคาของเงิน
ลงทุน และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอยและสินทรัพยถาวรและ
สิทธิการเชาของบริษัทยอยเหลานั้น ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 3.10 ขอ 3.20 ขอ 10 ขอ 13 และขอ 14 

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง

 ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการรับรูการดอยคา

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในสําหรับเรื่อง
ดังกลาว

 ใหผูเชี่ยวชาญภายในมีสวนรวมเพื่อชวย

-  ประเมินแบบจําลองที่ผูบริหารใชเพื่อคํานวณมูลคาจากการใชของหนวย
ของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 การดอยคาของสินทรัพย

-  ตรวจสอบขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณอัตราคิดลดและการทดสอบการ
คํานวณอัตราเหลานั้น

 วิเคราะหการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพยที่ใชในสูตรการคํานวณเพื่อกําหนดวาประมาณการนั้นไดสะทอน
ถึงสภาพตลาดปจจุบันและผลประกอบการที่คาดการณในอนาคตอยาง
เหมาะสม

 พิจารณาขอสมมติฐานที่สําคัญตอการวิเคราะหคาความออนไหว

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึงขอสมมติฐานที่เกี่ยวกับอัตรา
การเติบโต และกําไรจากการดําเนินงานกับผลประกอบการในอดีตเพื่อ
ทดสอบความถูกตองของประมาณการของผูบริหาร



ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง
วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นที่
ระบุขางตนเมื่อขาพเจาไดรับ มีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา
ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่อง
ดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของกลุมบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต
ไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ     
เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช
เพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ 
สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถ
ของกลุมบริษัทและบริษัท ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดง
ความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแต
เพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ใน
การกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา
และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการ
กระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

     ชูพงษ  สุรชุติกาล
  กรุงเทพมหานคร          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560                         บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4.1 551,885,559 650,969,643 408,825,555 498,011,934

เงินลงทนุช ั�วคราว 5 224,672,493 317,645,387 205,245,664 312,789,399

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 6 และ 26 317,507,749 333,502,746 347,754,226 335,781,597

เงินให้กูย้ ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 และ 26 - - 9,000,000 -

เงินให้กูย้ ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 12 - - 10,539,055 18,054,890

สินคา้คงเหลือ 8 311,744,413 324,038,040 295,333,187 309,242,875

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 41,590,279 9,224,243 35,946,860 7,061,959

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 1,447,400,493 1,635,380,059 1,312,644,547 1,480,942,654

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 1,052,860 1,052,860 583,660 583,660

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 และ 26 27,721,813 84,940,840 4,997,000 53,995,000

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 10 และ 26 - - 260,880,839 220,880,839

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 และ 26 97,098,743 86,959,641 20,000,000 20,000,000

เงินลงทนุระยะยาวอื�น 11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

เงินให้กูย้ ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 12 5,000,000 6,000,000 32,473,890 38,934,780

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,673,941,300 1,579,709,775 1,388,329,545 1,269,851,526

สิทธิการเชา่ 14 87,562,587 79,442,310 59,245,140 42,716,424

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 15 40,295,139 15,339,422 39,944,293 15,120,106

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,904,045 34,481,289 34,203,617 27,807,087

เงินมดัจําระยะยาว 267,982,790 254,328,094 208,441,574 183,139,920

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 14,750,998 19,069,720 7,986,568 9,384,774

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 2,266,310,275 2,171,323,951 2,067,086,126 1,892,414,116

รวมสินทรัพย์ 3,713,710,768 3,806,704,010 3,379,730,673 3,373,356,770

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559



 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

หน ี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 7,904,943           -               - -

เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น 18 และ 26 900,485,275       907,875,143    777,983,330     794,538,147     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 20 14,034,421         16,302,487      6,000,000         -

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย 47,924,253         112,186,818    46,150,703       93,516,946       

ประมาณการหนี� สินจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแกลู่กคา้ -                 5,096,474        -                5,096,474         

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 19 73,605,189         62,166,222      34,847,065       36,106,478       

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 1,043,954,081    1,103,627,144 864,981,098     929,258,045     

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 30,083,026         18,066,036      21,500,000       -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 16 1,900,512           2,167,317        - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 21 150,615,517       129,049,920    147,070,308     123,414,203     

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 22 66,546,094         54,667,041      43,814,664       35,152,809       

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 249,145,149       203,950,314    212,384,972     158,567,012     

รวมหนี� สิน 1,293,099,230    1,307,577,458 1,077,366,070  1,087,825,057  

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ตอ่)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบยีน

            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น

               มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 

            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น

490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 23 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 1,146,842,070 1,200,583,335 1,069,632,552 1,052,799,662

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (48,231,519) (23,681,899) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ ่ 2,331,342,602 2,409,633,487 2,302,364,603 2,285,531,713

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 89,268,936         89,493,065      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,420,611,538 2,499,126,552 2,302,364,603 2,285,531,713

รวมหน ี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,713,710,768 3,806,704,010 3,379,730,673 3,373,356,770

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

               มูลคา่หุ้นละ 1 บาท ชาํระครบแลว้

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 7,774,932,567   7,551,991,844   6,657,239,978   6,378,768,346   

ตน้ทนุขาย (4,299,017,119) (3,997,737,764) (4,006,244,784)  (3,690,738,084)  

กาํไรขั�นต้น 3,475,915,448   3,554,254,080   2,650,995,194   2,688,030,262   

รายไดอื้�น 25 157,094,533      78,525,384        199,536,275      90,544,395        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (2,181,817,421)  (2,057,000,527)  (1,513,210,697)  (1,383,435,143)  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (818,858,747)     (766,583,572)     (656,526,808)     (597,404,216)     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (53,337,471)       (53,069,246)       (51,110,628)       (45,155,309)       

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ (8,807,619)         4,502,127          (4,123,518)         4,205,754          

ตน้ทนุทางการเงิน (1,757,912)         (2,268,755)         (438,789)            (278,094)            

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26 (13,224,741)       4,215,229          - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 555,206,070      762,574,720      625,121,029      756,507,649      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16 (117,048,243)     (154,507,100)     (114,468,932)     (147,847,869)     

กาํไรสําหรับปี 438,157,827      608,067,620      510,652,097      608,659,780      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�ไม่ตอ้งจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน

 - สุทธิจากภาษี (840,441)            -                 (3,410,842)         -

รายการที�อาจจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (25,263,786)       13,824,938        - -

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมูลคา่ของหลกัทรพัย์

เผื�อขาย (กลบัรายการ) (220,255)            (106,706)            - -

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอื�น 60,006               21,341               - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (26,264,476)       13,739,573        (3,410,842)         -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 411,893,351      621,807,193      507,241,255      608,659,780      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 437,507,541 606,132,418 510,652,097 608,659,780

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 650,286             1,935,202          - -

438,157,827 608,067,620 510,652,097 608,659,780

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 412,117,480 616,282,900 507,241,255 608,659,780

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (224,129)            5,524,293          - -

411,893,351 621,807,193 507,241,255 608,659,780

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.89 1.23 1.04 1.24

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงน ํ�าหนกั หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (ตอ่)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุน และ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผาน
การตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอยาง
ไมมีเงื่อนไข ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559

รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2559 

(ปที่เสนอ)
ป 2558

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

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

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.80 1.10

- เงินปนผลจายระหวางกาล (บาท/หุน) 0.10 0.20

- เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท/หุน) 0.70 0.90

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

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

- เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท) 343,285,855.50 411,367,528.50

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 89.67 89.00



  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ :
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2559 จํานวน 
437,507,541 บาท จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรจายเปนเงินปน
ผลประจําป  2559 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 
490,408,365 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 392,326,692 บาท และโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลดังกลาวในอัตราหุนละ   0.10   บาท    จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงิน
จํานวน  49,040,836.50 บาท คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.70 
บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 343,285,855.50 บาท 



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

 คาตอบแทนประจําเดือน

คาตอบแทน
ประจํา 

ป 2560 
(เพื่อทราบ)

ป 2559

ประธาน กรรมการ
ทีเ่ปน 

ผูบริหาร

กรรมการ
ทีไ่มเปน
ผูบริหาร

ประธาน กรรมการที่
เปน 

ผูบริหาร

กรรมการที่
ไมเปน

ผูบริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

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



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
  เบี้ยประชุม

คาเบี้ยประชุม 

ป 2560 (เพื่อทราบ) ป 2559

ประธาน
(ที่มิไดเปน 
ผูบริหาร)

กรรมการ
ที่เปน 

ผูบริหาร

กรรมการ
ที่มิไดเปน 
ผูบริหาร

ประธาน

กรรมการ
ที่เปน 

ผูบริหาร

กรรมการ
ที่มิไดเปน
ผูบริหาร

 คณะกรรมการบริษัท 37,500 - 25,000

 คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 - 25,000

 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน  22,500 - 15,000

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    22,500 - 15,000

 คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

 คาบําเหน็จประจําป

ตําแหนง
ป 2560

(ปที่เสนอ)
ป 2559

ประธานกรรมการบริษัท (บาท) 270,000 360,000

กรรมการบริษัท (บาท/คน) 180,000 240,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,250,000 3,000,000



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
  

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
อนุมัติคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได
พิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ทั้งนี้สอดคลองกับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดําเนินงาน
ประจําปของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทดวย



 วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
 ทีค่รบกําหนดออกตามวาระ



วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
       ที่ครบกําหนดออกตามวาระ

  
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน :   
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 



นายประเวศวุฒิ ไรวา

ตําแหนงปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
1. รองประธานกรรมการ 
2. ประธานกรรมการบริหาร

สัดสวนการถือหุน 6.22 %  อายุ 66 ป

ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม                
•  ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
•  กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
•  โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)

• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

• สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุน 2 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) รุน 8 

สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ

ตําแหนงปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สัดสวนการถือหุน ไมมี    อายุ 69 ป

ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจการสื่อสาร
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ที่ปรึกษาฝายจัดการ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมภีัณฑ จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑพลาสติก

กรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจการประกนัภัย
• กรรมการ

ประวัติการศึกษา
• M.B.A. Accounting Information System New York University, U.S.A.
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย
         - ประกาศนยีบัตร Director Certification Program (DCP)
         - บทบาทคณะกรรมการในการกาํหนดนโยบายคาตอบแทน



นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล

ตําแหนงปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระ
2. กรรมการตรวจสอบ

สัดสวนการถือหุน – ไมมี อายุ 57 ป

ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจโรงพยาบาล
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)



นายปยะ  ซอโสตถกิุล

ตําแหนงปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
1. กรรมการอิสระ
2. กรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดสวนการถือหุน – ไมมี อายุ 46 ป

ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม
• กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัท ซีคอน จํากัด/ ธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารทุกชนิด
บริษัท ไทยชูรส จํากัด/ ธุรกิจผลิตและจําหนายผงชูรส
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)/ ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่
บริษัท เอราวัณนา จํากัด/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท สยามเฮาซิ่ง จํากัด/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
• กรรมการบริหาร 
บริษัท นันยางมารเก็ตติ้ง จํากัด/ ธุรกิจคาสง-ปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จํากัด/ ธุรกิจคาสง-ปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จํากัด/ ธุรกิจเอ็นเตอรเทนเมนต 
• กรรมการ 

- ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA) Harvard University, สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาตร Massachusetts Institute of Technology (MIT),  สหรัฐอเมริกา
•   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)



วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
       ที่ครบกําหนดออกตามวาระ

  คํานิยามกรรมการอิสระ   

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผานมาแลวไม
นอยกวา 2 ป
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
บริษัทที่เก่ียวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูทีเ่กี่ยวของกับผูถือ
หุนรายใหญ

นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆที่เก่ียวกบัทรัพยสิน
หรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ รวมทั้งไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดง
ความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 



วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
        ที่ครบกําหนดออกตามวาระ

  
ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลวเห็น
ควรมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดี
แลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง 4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและความรู
ความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560



วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560
เสนอสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 

ประกอบดวย

ชื่อ - สกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1.  นายชูพงษ สุรชุติกาล 4325

2.  นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ 3427

3.  นายมนูญ                       มนูสุข 4292

4.  นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี 3440

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได



วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560

  ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี

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



วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : 

เห็นควรมีมติแตงตั้งบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูตรวจสอบบัญชี  สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีป  2560 และกําหนด
คาตอบแทนจํานวน 2,420,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นชอบแลว

ทั้งนี้ไมรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอย 5 บริษทั จํานวน 1,517,500 บาท 
และคาบริการการอ่ืน 80,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทโดย
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท)



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทโดย
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท)

ขอความเดิม ขอความใหม

ขอ (2) กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงินอื่นใด และใหกูยืมเงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการ
อื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน 
และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น

ขอ (2) กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงินอื่นใด และใหกูยืมเงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการ
อื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน 
และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น รวมทั้ง
ประกอบธุรกิจบริการ การค้ําและรับค้ําประกันหนี้สิน  ความรับ
ผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นใหกับบริษัทยอย  
บริษัทในเครือ สํานักงานสาขา สํานักงานตัวแทนของบริษัท 
และบุคคลใดๆ รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขา
มาในประเทศ หรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(1) ใหแกไขขอความในวัตถุประสงค ขอ (2) โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี้



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทโดย
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท)

(2) ใหเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 2 ขอ จาก 33 ขอ เปน 35 ขอ ทําใหวัตถุประสงคของ
บริษัท เพิ่มเปน 35 ขอ ดังนี้ 

ขอความใหม

ขอ (34)  ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
และพลังงานทดแทนทุกชนิด

ขอ (35)  ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สําหรับสินคาอุปโภค และบริโภคทุก
ชนิด และสินคาตามที่กําหนดไวในวัตถุที่ประสงค



ความเห็นของคณะกรรมการ : 

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่
ประสงค ของบริษัท  โดยการแก ไขหนั งสือบริคณหสนธิ  ขอ  3          
(วัตถุที่ ประสงคของบริษัท )  จํ านวน 3 ขอ  เพื่ อขยายขอบเขต           
และใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทโดย
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท)



      วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี





Thank you

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงาน
ทุกทานที่ไดใหความสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา ในปที่ 44 นี้ เราจะยึดหลักธรรมาภิบาลและ
มุงมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑที่ดีและการบริการที่ประทับใจตลอดไป


