




วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและลงมติ โดย  ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตร
ลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจ านวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตร
ลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอ านาจโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการท าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง



4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดลงคะแนนเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับ
กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะ
ลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วน   ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ

การนับคะแนนเสียงในเบื้องต้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
วาระเป็น “เห็นด้วย” ไว้ทั้งหมดก่อน เมื่อมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
จะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว 
เพื่อให้ได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งเป็นจ านวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ“งดออกเสียง” และประธานจะ
ได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระต่อไป

วิธีการลงคะแนนเสียง
(ต่อ)



5. ส าหรับการแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือว่า  ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ไม่ออก
เสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น

6. ส าหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

7. ส าหรับวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยสามารถ
เลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ และเมื่อรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมีการ
แจ้งผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกแต่งต้ังเป็นรายบุคคลต่อไป

8. ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้ว ในใบมอบฉันทะแบบ ข . และ แบบ ค. 
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น

9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียง
(ต่อ)



ประธานกรรมการ



คณะกรรมการและผู้บริหาร





คณะผู้บริหารและจัดการ

1. คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล

4. คุณก าธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน

5. คุณสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่

6. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร
7. คุณสุภาวดี   หุตะสิงห ผู้อ านวยการส านักกรรมการและศูนย์การเรียน
8. คุณมารยาท  เหล่านิพนธ์ ผู้อ านวยการสายพัฒนาธุรกิจ
9. คุณสมเจตน์ วัธนเวคิน ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจ 1344
10. คุณมนตรี ลีทวีกุลสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ



บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

โดย
คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325)



บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ ากัด       

โดย

1. คุณภวดี สนองชาติ 

2. คุณสุคนธา ชลขวลิต





วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560



วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560



VDO PRESENTATION

https://youtu.be/dFGohYnCkIQ


วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน 
มีนางสาว คัทลียา แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ นายปิยะ 
ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอร์ลี่ สว่างคง ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  
และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทาน
งบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ 
ค าสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อ
ปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจ าปี 
2560 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560 รวมถึงรายการ

ระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญ
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ในด้านข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งได้ซักถามและได้รับค า
ชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระส าคัญ โดยได้สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและ
การเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งให้มีการ
ปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เห็นร่วมกันเหมาะสม เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือและมี
ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

2. การสอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแล
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
บันทึกข้อมูลทางการเงิน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ในปี 2560 ได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป SAP (System Application and Products in Data Processing) 
Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนับสนุนด้านงานส านักงาน การจัดส่ง บัญชีและการเงินเป็นต้น มาใช้
ในระบบการประมวลผล ด้านคอมพิวเตอร์และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การ
วางแผนและควบคุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการใช้โปรแกรมดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
3. การสอบทานการและพัฒนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติพบว่า ผลการปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมาย 
นอกจากนั้นการพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศนที่ก าหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใน
องค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์และวางแผนได้ส าเร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
พิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจใน
การก าหนดมาตรการแก้ไขติดตามผลท าให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ ก าหนด        
การประกันคุณภาพภายในบริษัท โดยให้หน่วยงานรับตรวจเป็นผู้ประเมิน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเอง
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ผลว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจใกล้เคียงกัน และมีการน าข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับตรวจมา
ปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในปี 2560 นี้เริ่มใช้ระบบงานกระดาษท าการช่วยในการบริหารงานตรวจสอบให้มี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการ

ตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย ข้อบังคับที่ ก าหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในแต่ละไตรมาส รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก 
โดยมีการท าการศึกษาและท าความเข้าใจก่อนน ามาก าหนดในเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท
ฯ โดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงพบว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อก าหนดในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญ มีการ
ควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นสาระส าคัญให้ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ โดย
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของ
โครงการขยายและโครง การใหม่ที่ส าคัญ ในเรื่องการคาดการณ์ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญและก าหนดแนวทางที่จะใช้ลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง เมื่อปัจจัยเสี่ยงนั้นได้เกิดตามที่คาดการณ์ไว้

6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการท ารายการระหว่างกันรวมถึงรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2560 การตกลงเข้าท ารายการระหว่าง
กัน ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคัญ และ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

7. การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
ของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปี 2560 มีการร้องเรียนในเรื่อง การไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริตลดลงจากปี 2559มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนด
มาตรการป้องกันเสร็จทุกเรื่องที่ร้องเรียน 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และ
รับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท 
ดีลอยท ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 เฉพาะบริษัทเป็น
จ านวนเงิน 2,770,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา เมื่อรวมบริษัทและบริษัย่อยเป็นจ านวนเงิน 3,998,300 บาท เพิ่มจาก      
ปกี่อน 60,800 บาท (หรือ1.54%)

อนึ่ง เพื่อให้การก ากับดูแลงานสอบบัญชีให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการได้มีการประชุม ร่วมกับ   
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นจากฝายจัดการในการเป็นอย่างดี 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters 
ตามมาตรฐานรายงานของผูส้อบบญัชใีหม่ ซ่ึงผลสรุปเป็นไปตามท่ีผู้สอบบัญชีแจ้งไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เปิดโอกาส
ให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนา
งานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคทจ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

• ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

• ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ

• จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ชูพงษ์  สุรชุติกาล

กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.1 796,421,070 551,885,559 510,215,371 408,825,555

เงินลงทนุชัว่คราว 5 176,086,221 224,672,493 176,072,399 205,245,664

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 และ 26 362,943,480 317,507,749 385,153,463 347,754,226

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 26 - - 9,000,000 9,000,000

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 - - 27,634,118 10,539,055

สินคา้คงเหลือ 8 317,526,820 311,744,413 301,449,084 295,333,187

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,805,324 41,590,279 13,964,738 35,946,860

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,669,782,915 1,447,400,493 1,423,489,173 1,312,644,547

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 16,052,860 1,052,860 15,583,660 583,660

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 และ 26 43,411,852 27,721,813 4,997,000 4,997,000

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 10 และ 26 - - 261,880,639 260,880,839

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 และ 26 260,979,045 97,098,743 35,000,000 20,000,000

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 - 10,000,000 - 10,000,000

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 - 5,000,000 31,973,890 32,473,890

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,529,248,430 1,673,941,300 1,355,864,035 1,388,329,545

สิทธิการเช่า 14 69,876,849 87,562,587 45,207,388 59,245,140

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 38,530,030 40,295,139 38,267,080 39,944,293

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 49,202,159 40,904,045 41,736,635 34,203,617

เงินมดัจ าระยะยาว 280,107,830 267,982,790 223,684,732 208,441,574

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,128,557 14,750,998 7,079,648 7,986,568

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,300,537,612 2,266,310,275 2,061,274,707 2,067,086,126

รวมสินทรัพย์ 3,970,320,527 3,713,710,768 3,484,763,880 3,379,730,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560



สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 -                 7,904,943        -                -               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 และ 26 935,065,912       900,485,275    788,740,077     777,983,330     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 18,340,000         14,034,421      6,000,000         6,000,000         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,360,028         47,924,253      43,998,317       46,150,703       

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 1,993,866           2,270,450        1,993,866         2,270,450         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 61,031,211         73,605,189      37,524,497       34,847,065       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,060,791,017    1,046,224,531 878,256,757     867,251,548     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ก าไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทั-การร่วมคา้รอการรับรู้ 33 28,083,519         -               -                -               

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 16,127,277         30,083,026      15,500,000       21,500,000       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 1,721,827           1,900,512        -                -               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 171,295,978       148,345,067    167,158,333     144,799,858     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 67,611,095         66,546,094      47,690,983       43,814,664       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 284,839,696       246,874,699    230,349,316     210,114,522     

รวมหน้ีสิน 1,345,630,713    1,293,099,230 1,108,606,073  1,077,366,070  

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน

            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น

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

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 

            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

ส่วนเกินจากก าไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ 33 79,905,178 - - -
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส ารองตามกฎหมาย 23 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,253,021,258 1,146,842,070 1,143,425,756 1,069,632,552
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (48,800,226) (48,231,519) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,516,858,261 2,331,342,602 2,376,157,807 2,302,364,603
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 107,831,553       89,268,936      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,624,689,814 2,420,611,538 2,376,157,807 2,302,364,603
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,970,320,527 3,713,710,768 3,484,763,880 3,379,730,673

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

               มูลคา่หุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 7,785,598,677   7,774,932,567   6,742,874,167   6,657,239,978   

ตน้ทนุขาย (4,258,133,631) (4,299,017,119) (3,958,387,169)  (4,006,244,784)  

ก าไรขั้นต้น 3,527,465,046   3,475,915,448   2,784,486,998   2,650,995,194   

รายไดอ่ื้น 25 200,675,251      157,094,533      93,730,555        199,536,275      

คา่ใชจ่้ายในการขาย (2,296,857,180)  (2,181,817,421)  (1,687,345,861)  (1,513,210,697)  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (791,673,362)     (818,858,747)     (609,899,937)     (656,526,808)     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (52,577,472)       (53,337,471)       (50,771,145)       (51,110,628)       

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2,516,127)         (8,807,619)         (2,516,127)         (4,123,518)         

ตน้ทนุทางการเงิน (2,447,999)         (1,757,912)         (1,592,754)         (438,789)            

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26 (6,772,758)         (13,224,741)       - -

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 575,295,399      555,206,070      526,091,729      625,121,029      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16 (78,839,029)       (117,048,243)     (74,684,084)       (114,468,932)     

ก าไรส าหรับปี 496,456,370      438,157,827      451,407,645      510,652,097      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 5,474,764          (25,263,786)       - -

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์

เผ่ือขาย (กลบัรายการ) (159,550)            (220,255)            - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 15,955               60,006               - -

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                 (840,441)            - (3,410,842)         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,331,169          (26,264,476)       - (3,410,842)         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 501,787,539      411,893,351      451,407,645      507,241,255      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 483,793,629 437,507,541 451,407,645 510,652,097

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12,662,741        650,286             - -

496,456,370 438,157,827 451,407,645 510,652,097

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 483,224,922 412,117,480 451,407,645 507,241,255

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 18,562,617        (224,129)            - -

501,787,539 411,893,351 451,407,645 507,241,255

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.99 0.89 0.92 1.04

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560



ข้อมูลส าคัญทางการเงิน



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2560

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล
ปี 2560

(ปีที่เสนอ)
ปี 2559

ก าไรสุทธิ (บาท) 483,793,629.00 437,507,541.00

จ านวนหุ้น (หุ้น) 490,408,365 490,408,365

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.87 0.80

- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.07 0.10

- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท/หุ้น) 0.80 0.70

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 426,655,277.55 392,326,692.00

- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท) 34,328,585.55 49,040,836.50

- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท) 392,326,692.00 343,285,855.50

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 88.19 89.67



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 483,793,629 บาท คิดเป็น
ก าไรต่อหุ้น 0.99 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจ าปี 2560 ใน
อัตราหุ้นละ 0.87 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 490,408,365 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้ งสิ้น 
426,655,277.55 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว 
ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 34,328,585.55 บาท คงเหลือเป็นเงินปัน
ผลจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 392,326,692 บาท โดย
จะท าการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผลวันที่ 29 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมติการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมี
ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนประจ าเดือน

ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/คน/เดือน)

ปี 2561 (เพื่อทราบ) ปี 2560

ประธาน

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

ประธาน

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 22,500
-

15,000 22,500
-

15,000



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ปี 2561 (เพื่อทราบ) ปี 2560

ประธาน
(ที่มิได้เป็น
ผู้บริหาร)

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

ประธาน
(ที่มิได้เป็น
ผู้บริหาร)

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

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

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

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน

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



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าบ าเหน็จประจ าปี

ต าแหน่ง
ปี 2561

(ปีที่เสนอ)
ปี 2560

ประธานกรรมการบริษัท (บาท) 285,000 270,000 

กรรมการบริษัท (บาท/คน) 195,000 180,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,430,000 2,250,000 



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจ าและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ส่วนค่าบ าเหน็จประจ าปีที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้จ่ายให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,430,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจ านวนค่าบ าเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผล
การด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน :

1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 

2. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

3. นายวิทูร ศิลาอ่อน ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ ส า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ บุ ค ค ล  / 
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
เลขานุการบริษัท

4.  นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน / 
กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 



นางภัทรา ศิลาอ่อน
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ 

o อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
• จ านวน 41,348,145 หุ้น (คิดเป็น 8.43%)

o อายุ
• 76   ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• ประธานกรรมการ - บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม   
o ประวัติการศึกษา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor in Letters Honorary) Pine Manor 
College, Massachusetts, USA

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นางปัทมาวลัย รัตนพล
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

o อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
• จ านวน 42,500 หุ้น  (คิดเป็น 0.01%)

o อายุ
• 62 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - บมจ. เอส 

แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท

ในเครือ /ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไมเนอร์ฟู้ด -

บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -

บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าไลฟสไตล์
o ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ Emporia State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นายวิทูร ศิลาอ่อน
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการและเลขานุการบริษัท / 

กรรมการผู้จัดการใหญส่ายปฏิบัติการและบุคคล / 
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

o อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
• จ านวน  7,815,000  หุ้น  (คิดเป็น  1.59%)

o อายุ
• 50 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร, กรรมการ , รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ บมจ. 
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์ 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี  ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัย  บอสตัน 

สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) และ ประกาศนียบัตร 

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท. 23) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นายก าธร ศิลาอ่อน
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญส่ายการผลิตและการเงิน / 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

o อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
• จ านวน  7,358,000  หุ้น  (คิดเป็น  1.51%)

o อายุ
• 48 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
• กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน , กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง , รองผู้จัดการ

ใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน , กรรมการบริหาร , รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและซัพพลายเชน
- บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

• ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน , ประธานกรรมการตรวจสอบและดูแลก ากับกิจการ , 
กรรมการสรรหา , กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ - บมจ. พรีเชียส 
ชิฟปปิ้ง / ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

• รองกรรมการผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มจัดการการลงทุนลูกค้าส่วนบุคคล , รองกรรมการผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มร่วมสายงานวาณิชธนกิจ - บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of Management 

Massachusetts, USA 
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, 

London, England
• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) และ ประกาศนียบัตร Director 

Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มิได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4
ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ



วาระที่ 7 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

เสนอส านักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส านักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหา     
ผู้สอบบัญชีอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1.  นายชูพงษ์ สุรชุติกาล 4325

2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ 3427

3. นางสาววิมลพร             บุณยัษเฐียร 4067

4.  นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ 6797



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คา่ตอบแทนประจ าปี 2561 จ ำนวนเงิน 4,348,300 บำท ตามรายละเอยีดดงันี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,420,000 2,420,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท) 1,578,300 1,517,500

ค่าบริการอื่น (บาท) 350,000 350,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 4,348,300 4,287,500



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามีมติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความ
เห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 2,420,000 บาท 
เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จ านวน 1,578,300 บาท 
และค่าบริการอื่น จ านวน 350,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561



วาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 
คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกทา่นที่ได้ให้ความ

สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี

และการบริการที่ประทบัใจตลอดไป


