
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ
26 เมษายน 2562



เอส แอนด พี ยืนหยัดในหลัก 
“คุณธรรม” ซึ่ ง เปนหั ว ใจ
สํ าคัญในการพัฒนาธุ รกิ จ 
สังคม และสิ่งแวดลอม อยาง
ตอเนื่อง โดยมุ งมั่นในการ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร
และเบเกอรี่  ท่ี ไม เพียงแต
อรอย แตยังใสใจในสุขภาพ
มากยิ่ งขึ้น จากการคัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหลง
วัตถุดิบชั้นเลิศ โดยรวมพัฒนา
อย า ง ยั่ ง ยื น กั บ เ กษตรก ร 
เพื่อใหท้ังองคกรและชุมชน
สามารถเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกท้ังยังคงมุงมั่น
พัฒนาบุคลากร พนักงานใหมี
ค ว ามรู คู คุณธ รรม ในการ
ทํางาน และในการใชชีวิต
ควบคูกันไป



ยินดีตอนรับ



1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระ เพื่อใหผูถือหุนพิจารณารับทราบและลงมติ โดยผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนที่
มีบารโคดกอนเขาหองประชุม ซึ่งไดระบุชื่อและจํานวนหุนไวใหแลว ขอใหผูถือหุนทุกทานโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับ
ครบถวนถูกตองหรือไม

2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีมีอยู โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” และไมสามารถแบงการออกเสียง
ลงคะแนนเปนบางสวนได เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยใหเปน
ผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น

3. ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการทําเครื่องหมายลงในชอง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” 
ชองใดชองหนึ่ง พรอมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกตอง

4. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดลงคะแนนเสียง “ไมเห็น
ดวย” หรือ “งดออกเสียง” และขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีท่ีมีผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะไดแจงการลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไวลวงหนาในขณะลงทะเบียนไวแลว   
สวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดไมไดยกมือหรือลงคะแนนเสียงลวงหนาไวเพื่อลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ     
“งดออกเสียง” นั้น จะนับเปนคะแนนเสียงท่ี “เห็นดวย” ตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ 

การนับคะแนนเสียงในเบื้องตน บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจํานวนหุนของผูท่ีมาลงทะเบียนเขารวมประชุมในแตละวาระ
เปน “เห็นดวย” ไวท้ังหมดกอน เมื่อมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” จะนํา
คะแนนเสียงท่ี “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงท่ี “เห็นดวย” ท่ีบันทึกไวกอนแลว เพื่อใหได
คะแนนเสียงในแตละวาระแบงเปนจํานวนเสียงท่ี “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ“งดออกเสียง” และประธานจะไดแจงผลการ
ลงคะแนนเสียงตอท่ีประชุมในแตละวาระตอไป

วิธีการลงคะแนนเสียง



วิธีการลงคะแนนเสียง

5. สําหรับการแจงความประสงคลงคะแนนเสียงในชอง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือวาผูถือหุนมีความ
ประสงคไมออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น

6. สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแตอยางใด

7. สําหรับวาระที่ 6 เรื่องแตงตั้งกรรมการเทานั้น ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานลงมติโดยใชบัตรลงคะแนน
เสียง โดยสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแตงตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเปนรายบุคคลก็ได และเมื่อรวม
คะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะมีการแจงผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแตละทานไดรับเลือกแตงตั้งเปน
รายบุคคลตอไป

8. สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ 
แบบ ค. ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุน
ระบุมาเทานั้น

9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู กรุณาสงบัตร
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุม



ประธานกรรมการ



คณะกรรมการและผูบริหาร



คณะกรรมการและผูบริหาร



กรรมการใหม (กรรมการอิสระ)

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562) 
• จํานวน – ไมมี -

o อายุ 
• 54 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• Executive Director - บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอรต จํากัด / ธุรกิจขนสงสินคาทางน้ํา
• Chairman of the Board of Directors - บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด / ธุรกิจตลาดกลางสินคา

เกษตรขายปลีกสาธารณูปโภค
• Chairman of the Board Councilors - สมาคมการจัดการธุรกิจ แหงประเทศไทย
• Director and Chairman of Risk Committee - บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
• Executive Director - บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
• Chairman of Sub-committee on Digital Strategy for Capital Markets and Advisor to the 

commission’s office – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• Chairman of the Board of Commissioners – สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• Executive Consultant -  บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
• Managing Director - บริษัท เซลาร คอนซัลติ้ง จํากัด / ธุรกิจใหคําปรึกษา
• President and Chairman of KASIKORN Business-Technology Group - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
• Executive Vice President and Senior Executive Vice President - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) / 

ธุรกิจธนาคาร

o ประวัติการศึกษาและอบรม
• Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, USA. (ทุนการศึกษา 

ธนาคารกสิกรไทย)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2553
• ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 2558

นายธีรนันท ศรีหงส
 ตําแหนง

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน      
กรรมการอิสระ



คณะกรรมการชุดยอย

1. คุณคัทลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ

3. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการชุดยอย

1. คุณปยะ ซอโสตถิกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน
2. คุณปทมาวลัย รัตนพล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน



คณะกรรมการชุดยอย

1. คุณจอหน สกอต ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณวิทูร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คุณปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะผูบริหารและจัดการ

1. คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท

2. คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร

3. คุณวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร

4. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน

5. คุณสมจิตร กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

6. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร



คณะผูบริหารและจัดการ

1. คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท

2. คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร

3. คุณวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร

4. คุณกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน

5. คุณสมจิตร กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

6. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร



คณะผูบริหารและจัดการ

7. คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผูอํานวยการสํานักกรรมการ / ผูอํานวยการศูนยการเรียน   

/ รักษาการผูอํานวยการสายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8. คุณมารยาท เหลานิพนธ ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ

9. คุณมนตรี ลีทวีกุลสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. คุณสมเจตน วัธนเวคิน ผูอํานวยการ สายธุรกิจ Delivery

11. คุณอรรถยา เภตรากาศ ผูอํานวยการสายปฏิบัติการตางประเทศ

12. คุณสาธิมน ตวันเที่ยง ผูอํานวยการฝายซัพพลายเชน

13. คุณมณีสุดา ศิลาออน ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาความยั่งยืนและประชาสัมพันธ

14. คุณธีรกรณ ไรวา ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และ กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนช่ันแนลฟูดส จํากัด



บริษัทผูสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

โดย

คุณชูพงษ สุรชตุิกาล
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4325)



บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

โดย

คุณศุภชัย อรุณธรรมสกุล





วาระที่ 1 
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

      



รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561



วาระที่ 1 
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรให    
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว



วาระที่ 2 
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561     



ตําแหนงปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการบริหาร 



รายงานความยั่งยืน 2561



รายงานความยั่งยืน 2561



นายวิทูร ศิลาออน

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (2562)



o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 
• จํานวน 7,815,000 (คิดเปนรอยละ 1.59)

o อายุ 
• 51 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• กรรมการบริหาร, กรรมการผูจัดการใหญสายปฏิบัติการและบุคคล และ รองผูจัดการ

ใหญอาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

o   ประวัติการศึกษาและอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอรทแคโรไลนาแชปเปลฮิลล 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี  ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุนท่ี 23 (วตท.23)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  และ ประกาศนียบัตร 

Director Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  นายวิทูร ศิลาออน
 ตําแหนงปจจุบัน

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน      
ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (2562)



แผนการดําเนินงานในป 2562



วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการอิสระ เปนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน มี
นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ            
นายปยะ ซอโสตถิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอรลี่ สวางคง ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด และปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชน การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี

                 โดยในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ ประชุมรวมกัน 6 ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับ
ผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี รวมทั้งไดจัดการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเพื่อ
ปรึกษาหารืออยางเปนอิสระเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการพิจารณางบการเงิน
ประจําป 2561 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 รวมถึงรายการ

ระหวางกัน รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนรวมกับฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในและไดเชิญ
ผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอสังเกตของผูสอบ
บัญชีและรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม ในดานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับ    
คําชี้แจงเปนที่พอใจในรายการที่เปนสาระสําคัญ โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารสายงานบัญชีและ
การเงินและผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมทั้งใหมี
การปรับปรุงบัญชีตามขอสังเกตของผูสอบบัญชีในสวนที่เห็นรวมกันเหมาะสม เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือและ
มีความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผูสอบ
บัญชีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา รายงานการเงินดังกลาวมีความถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนําเสนอผานคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป

                 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

2. การสอบทานการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของ

หนวยงานตรวจสอบรวมกับผูบริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในเรื่องการดําเนินงาน การใชทรัพยากร การ
ดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชใน
การบันทึกขอมูลทางการเงิน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ
  ในป 2560 ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP (System Application and Products in Data Processing) 
Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนับสนุนดานงานสํานักงาน การจัดสง บัญชีและการเงินเปนตน    
มาใชในระบบการประมวลผล ดานคอมพิวเตอรและการรายงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งชวยให
การวางแผนและควบคุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการใชโปรแกรมดังกลาว ไมพบขอบกพรองที่
เปนสาระสําคัญ อีกทั้งยังไดติดตามผลการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไดใหความเห็นสอดคลองกันวา
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ สงผลใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของสาขาและทุก
หนวยงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

                 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

3. การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติพบวา ผลการปฏิบัติงานได

เกินเปาหมาย นอกจากนั้นการพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรค
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการกําหนดพันธกิจ กลยุทธ และวางแผนได
สําเร็จตามเปาหมายเปนสวนใหญ ซึ่งพิจารณาไดจากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบ
และมีความเห็นรวมกันกับหนวยงานรับตรวจในการกําหนดมาตรการแกไขติดตามผลทําใหหนวยงานปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพภายในบริษัท โดยใหหนวยงานรับตรวจเปน  
ผูประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดผลวามีคุณภาพเปนที่นา
พอใจใกลเคียงกัน และมีการนําขอเสนอแนะของหนวยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ พบวา

หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบไดปฏิบัติถูกตองตามท่ีกฎหมาย ขอบังคับที่กําหนดไวในสวนที่เปนสาระสําคัญ และ
ไดพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในแตละไตรมาส 
รวมทั้งขอมูลที่ไดจากผูสอบบัญชีภายนอก โดยมีการทําการศึกษาและทําความเขาใจกอนนํามากําหนดในเปนแนว
ทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกตองและสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง 
ในปนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพบวา มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปจจัย
เสี่ยงที่เปนสาระสําคัญ มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เปน
สาระสําคัญใหลดลงเปนที่ยอมรับได โดยปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญๆ ไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว นอกจากนี้
บริษัทยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหมที่สําคัญ ในเรื่องการคาดการณ
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญและกําหนดแนวทางที่จะใชลดความเสี่ยงใหนอยลง เมื่อปจจัยเสี่ยงนั้นไดเกิดตามที่
คาดการณไว

6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทํารายการระหวางกัน 

รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน พบวาในรอบป 2561 การตกลงเขา
ทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเปนธุรกรรมการคาปกติเชนเดียวกับปที่ผานมา ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ และมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ ดังท่ีแสดงไวในรายงานประจําป



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น 
เปนผลใหบริษัทไดรับการรับรองจากแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เปนวาระที่ 2 
ติดตอกัน ในดานการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พบวาบริษัทฯ ได
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ และจรรยาบรรณ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งในป 2561 มีการสื่อสารในเรื่องของ
การตอตานการทุจริตและ Whistleblower อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติ และไม
ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไมปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริต ซึ่งสงผลให ในป 2561 มีการ
รองเรียนเพิ่มขึ้นจากป 2560 โดยทุกเรื่องไดมีการสอบสวนตามระเบียบที่กําหนดไว และมีการกําหนด
มาตรการปองกันทุกเรื่องที่รองเรียน 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

8. การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึง

ความนาเชื่อถือ ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ความรู ความสามารถในการใหบริการ และการให
คําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินไดทันเวลา คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง บริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ 
ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2562 เฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท ซึ่งมากกวาปที่ผานมา 3.3% เมื่อรวม
คาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 4,218,300 บาท เพิ่มจากปกอน 220,000 
บาท (หรือ 5.2%)

                 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตอ)

อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานสอบบัญชีใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝายจัดการ  
ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับ
ความรวมมือจากฝายจัดการในการเปนอยางดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยาง
เหมาะสม และไดมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters ตามมาตรฐาน
รายงานของผูสอบบัญชีใหม ซึ่งผลสรุปเปนไปตามที่ผูสอบบัญชีแจงไวในรายงานของผูสอบบัญชีแลว 
เปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือไดตลอดเวลา 
รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได
มาตรฐานยิ่งขึ้น

 (นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                 



รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี     
ซินดิเคทจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ  ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว และ
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและได
สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไม
ควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

ชูพงษ  สุรชุติกาล
      กรุงเทพมหานคร                              ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562                                           บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด



               ขอมูลสําคัญทางการเงนิ



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4.1 782,984,447 796,421,070 579,473,967 510,215,371

เงินลงทนุช ั�วคราว 5 205,153,889 176,086,221 205,139,879 176,072,399

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� หมุนเวยีนอื�น 6 และ 26 343,935,438 362,943,480 358,551,512 385,153,463

เงินให้กูย้ ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 และ 26 2,974,477 - 12,228,480 9,000,000

เงินให้กูย้ ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 11 - - 2,042,120 27,634,118

สินคา้คงเหลือ 8 307,026,782 317,526,820 294,221,248 301,449,084

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 22,594,364 16,805,324 15,397,166 13,964,738

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 1,664,669,397 1,669,782,915 1,467,054,372 1,423,489,173

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 15,583,660 16,052,860 15,583,660 15,583,660

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 และ 26 56,186,239 43,411,852 4,997,000 4,997,000

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 10 และ 26 - - 260,365,939 261,880,639

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 และ 26 275,868,380 260,979,045 35,000,000 35,000,000

เงินให้กูย้ ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11 - - 51,086,046 31,973,890

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,616,202,578 1,529,248,430 1,470,305,928 1,355,864,035

สิทธิการเชา่ 13 43,703,538 69,876,849 31,805,827 45,207,388

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 14 36,149,142 38,530,030 35,710,340 38,267,080

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 49,952,469 49,202,159 42,988,065 41,736,635

เงินมดัจําระยะยาว 271,016,681 280,107,830 243,555,323 223,684,732

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 10,237,468 13,128,557 5,431,131 7,079,648

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 2,374,900,155 2,300,537,612 2,196,829,259 2,061,274,707

รวมสินทรัพย์ 4,039,569,552 3,970,320,527 3,663,883,631 3,484,763,880

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวยีน

เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� หมุนเวยีนอื�น 16 และ 26 904,997,695      935,065,912      788,386,561      788,740,077      

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 19 38,529,674        18,340,000        37,901,760        6,000,000          

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 20 1,215,974          -                 -                 -                 

เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 17 -                 -                 8,572,000          -                 

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย 46,704,820        44,360,028        45,214,322        43,998,317        

ประมาณการหนี� สินหมุนเวยีนสาํหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน 21 6,607,532          1,993,866          6,223,236          1,993,866          

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 18 50,395,207        61,031,211        35,622,348        37,524,497        

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 1,048,450,902   1,060,791,017   921,920,227      878,256,757      

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

กาํไรจากการขายสินทรพัย์ให้แกก่จิการร่วมคา้รอการรบัรู้ 33 26,679,343        28,083,519        -                 -                 

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 156,761,120      16,127,277        156,761,120      15,500,000        

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 20 2,054,289          -                 -                 -                 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 15 -                 1,721,827          -                 -                 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน 21 153,204,593      171,295,978      149,270,245      167,158,333      

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 22 63,150,813        67,611,095        47,895,915        47,690,983        

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 401,850,158      284,839,696      353,927,280      230,349,316      

รวมหนี� สิน 1,450,301,060   1,345,630,713   1,275,847,507   1,108,606,073   

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หน ี�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  มูลคา่หุ้นละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 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

ส่วนเกนิจากกาํไรจากการโอนธุรกจิให้แกก่จิการ-การร่วมคา้ 33 79,905,178 79,905,178 - -

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 1,236,383,613 1,253,021,258 1,129,041,362 1,143,425,756

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (27,687,959) (48,800,226) 26,262,711 -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,521,332,883 2,516,858,261 2,388,036,124 2,376,157,807

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 67,935,609        107,831,553      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,589,268,492 2,624,689,814 2,388,036,124 2,376,157,807

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,039,569,552 3,970,320,527 3,663,883,631 3,484,763,880

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 7,608,375,101   7,785,598,677   6,782,225,377   6,742,874,167   

ตน้ทนุขาย (4,274,048,116) (4,258,133,631) (4,007,793,401)  (3,958,387,169)  

กาํไรขั�นต้น 3,334,326,985   3,527,465,046   2,774,431,976   2,784,486,998   

รายไดอื้�น 25 98,374,429        200,675,251      142,712,941      93,730,555        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (2,102,726,792)  (2,296,857,180)  (1,691,025,714)  (1,687,345,861)  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (823,235,379)     (791,673,362)     (636,227,196)     (609,899,937)     

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (57,729,112)       (52,577,472)       (56,523,705)       (50,771,145)       

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย 10 - - (65,000,000)       -

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัย่อย 2.6 (6,970,736)         - - -

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 191,825             (2,516,127)         (1,523,292)         (2,516,127)         

ตน้ทนุทางการเงิน (7,337,695)         (2,447,999)         (7,080,250)         (1,592,754)         

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ

ในบริษทัร่วมและกจิการ-การร่วมคา้ 26 3,191,703          (6,772,758)         - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 438,085,228      575,295,399      459,764,760      526,091,729      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15 (61,241,017)       (78,839,029)       (57,302,044)       (74,684,084)       

กาํไรสําหรับปี 376,844,211      496,456,370      402,462,716      451,407,645      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี 27,538,681     - 26,262,711     -

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (7,673,868)         5,474,764          - -

กลบัรายการกาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจากการปรบัมูลคา่ของ

หลกัทรพัย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษี - (159,550)            - -

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอื�น - 15,955               - -

กาํไรเบด็เสร็จอื�นรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 19,864,813        5,331,169          26,262,711        -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 396,709,024      501,787,539      428,725,427      451,407,645      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 400,209,465 483,793,629 402,462,716 451,407,645

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (23,365,254)       12,662,741        - -

376,844,211 496,456,370 402,462,716 451,407,645

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 421,321,732 483,224,922 428,725,427 451,407,645

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (24,612,708)       18,562,617        - -

396,709,024 501,787,539 428,725,427 451,407,645

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.81 0.99 0.82 0.92

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น (ตอ่)

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ ส่วนได้เสียที� รวม

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินจาก รวม ไม่มีอํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กําไรจากการ ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

โอนธุรกิจแก่ ทุนสํารอง บริษัทใหญ่

กิจการร่วมค้า ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 490,408,365 689,980,549 -            52,343,137 1,146,842,070 (48,375,130) -                    143,611 2,331,342,602 89,268,936 2,420,611,538 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -             -             -            -           483,793,629 (425,096) -                    (143,611) 483,224,922 18,562,617 501,787,539 

เงินปันผลจ่าย 24 -             -             -            -           (377,614,441) -             -                    -                                      (377,614,441) -              (377,614,441)

กําไรจากการโอนธุรกิจแก่กิจการ-การร่วมค้า 33 -             -             79,905,178 -           -                     -             -                    -                                      79,905,178 -              79,905,178 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,253,021,258 -48,800,226 -                    -                                      2,516,858,261 107,831,553 2,624,689,814

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,253,021,258 (48,800,226) -                    -                                      2,516,858,261  107,831,553 2,624,689,814 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -             -             -            -           400,209,465 (6,239,501)   27,351,768          -                                      421,321,732      (24,612,708)  396,709,024 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง

    จากการขายเงินลงทุนของบริษัทยอ่ย -             -             -            -           -                     -             -                    -                                      -                (15,283,236)  (15,283,236)

เงินปันผลจ่าย 24 -             -             -            -           (416,847,110) -             -                    -                                      (416,847,110)    -              (416,847,110)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,236,383,613 (55,039,727) 27,351,768          -                                      2,521,332,883  67,935,609   2,589,268,492

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

จากการแปลงค่า ผลประโยชน์พนักงาน การปรับมูลค่าของ

งบการเงิน ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี หลักทรัพย์เผ ื�อขาย - สุทธิจากภาษี

จัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างของ กําไรจากการ กําไร (กลับรายการ) 

อัตราแลกเปลี�ยน วดัมูลค่าใหม่ของ ที�ยังไม่เกิดขึ�นจาก

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ยังไม่ได้จัดสรร กาํไรเบด็เสร็จอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง กาํไรจากการวัดมลูค่าใหม่ของ

ตามกฎหมาย ผลประโยชน์พนกังาน

ที�กาํหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2560 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,069,632,552 - 2,302,364,603

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี - - - 451,407,645 - 451,407,645

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (377,614,441) - (377,614,441)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,143,425,756 - 2,376,157,807

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2561 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,143,425,756 - 2,376,157,807

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี - - - 402,462,716 26,262,711                                 428,725,427

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (416,847,110) - (416,847,110)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,129,041,362 26,262,711 2,388,036,124

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 438,085,228       575,295,399     459,764,760     526,091,729     

ปรบัปรุงดว้ย

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 381,974,061 417,441,714 328,212,518 352,059,025

(กาํไร) ขาดทนุที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน 3,237,385           (1,235,534)       878,885            (2,295,321)       

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�นจริงจากการปรบัมูลคา่ของเงินลงทนุในหลกัทรพัย์เพื�อคา้ (639,174)             (1,395,857)       (639,174)           (1,395,670)       

กลบัรายการหนี� สงสยัจะสูญ - - (25,000,000)      -

ส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกจิการ-การร่วมคา้ (3,191,703) 6,772,758 - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ถาวร (กลบัรายการ) 2,113,534 2,521,443 3,148,962         (159,800)          

กลบัรายการประมาณการหนี� สินในการรื�อถอน การขนยา้ยและการบรูณะสถานที� (2,546,837) - (2,546,837) -

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรพัย์ถาวรและสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 17,699,643 6,182,469 3,852,454         5,903,041         

กาํไรจากคา่ชดเชยการสิ�นสุดสญัญาเชา่กอ่นครบกาํหนดจากผูใ้ห้เชา่ (1,703,572) - - -

กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุช ั�วคราว (989,292) (891,387) (977,254)           (731,064)          

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย - - 65,000,000       -

กาํไรจากการขายสินทรพัย์ถาวร (4,574,105)          (17,076,185)     (3,976,754)        (11,163,204)     

กาํไรจากการขายสินทรพัย์ถาวรให้แกก่จิการ-การร่วมคา้ 25 และ 33 (1,404,176)          (28,083,520)     - -

กาํไรจากการโอนธุรกจิให้แกก่จิการ-การร่วมคา้ 25 และ 33 - (79,905,178)     - -

คา่ใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 24,509,705         24,944,777       23,052,736       24,352,341       

คา่ใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 698,868              - 698,868            -

รายไดด้อกเบี�ยรบั (2,580,955)          (2,537,866)       (4,843,642)        (4,716,543)       

ดอกเบี�ยจ่าย 7,337,695           2,447,980         7,080,250         1,592,754         

กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี� สินดําเนินงาน 858,026,305 904,481,013 853,705,772 889,537,288

สินทรพัย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 18,001,789 (45,221,281) (45,130,385)      (33,795,276)     

สินคา้คงเหลือ 10,500,038         (5,782,407)       7,227,836         (6,115,896)       

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื�น (5,789,039)          24,784,954       (1,432,428)        21,982,122       

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 469,200              (15,000,000)     - (15,000,000)     

เงินมดัจําระยะยาว 9,091,149           (12,125,040)     (19,870,591)      (15,243,159)     

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 2,891,088           1,622,441         1,648,518         906,919            

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน (ตอ่)

หนี� สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น -17,809,747 32,916,787 10,790,232       13,665,552       

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (11,230,076)        (13,166,385)     (2,496,220)        2,085,024         

จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,883,065) (2,270,450) (3,883,065) (2,270,450)

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (129,676) 2,020,064 15,408 195,722

เงินสดรบัจากการดําเนินงาน 860,137,966 872,259,696 800,575,077 855,947,846

ดอกเบี�ยรบั 7,752,540           2,575,142         10,016,022       2,969,252         

จ่ายดอกเบี�ย (6,886,061)          (2,265,653)       (6,830,878)        (1,353,387)       

จ่ายภาษีเงินได้ (66,229,341)        (90,864,098)     (63,903,147)      (84,369,488)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 794,775,104 781,705,087 739,857,074 773,194,223

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายคนืเพื�อเงินให้กูย้ ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (3,020,000)          - (9,468,798)        (28,158,244)     

เงินสดรบัจากเงินให้กูย้ ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 6,621,279         -

เงินสดรบัจากเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 5,000,000         31,479,842       12,000,000       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทนุช ั�วคราว (391,000,000)      (250,000,000)   (380,000,000)    (250,000,000)   

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุช ั�วคราว 363,560,798       300,713,966     352,548,947     281,300,000     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทนุในกจิการ-การร่วมคา้ (29,469,020)        (186,343,100)   - (15,000,000)     

เงินสดจ่ายเพื�อลงทนุในบริษทัย่อย - - (30,000,000)      (999,800)          

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื�น - 10,000,000       - 10,000,000       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรพัย์ถาวร สินทรพัย์ไม่มีตวัตน

    และสิทธิการเชา่ 4.2.1 (500,692,226) (370,321,178) (441,095,592)    (307,491,785)   

เงินสดรบัจากคา่ชดเชยการสิ�นสุดสญัญาเชา่กอ่นครบกาํหนด

    จากผูใ้ห้เชา่ 15,314,843 - - -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ถาวร 5,654,031 22,106,073 4,994,043 12,394,259 

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ถาวรให้แกก่จิการ-การร่วมคา้ 33 - 126,507,300 - -

เงินสดรบัจากการโอนธุรกจิให้แกก่จิการ-การร่วมคา้ 33 - 179,198,700 - -

เงินปันผลรบั 4,997,000 - 33,057,786       -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (534,654,574) (163,138,239) (431,862,493) (285,955,570)

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตอ)

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน - (7,904,943)       (18,994,970)      -

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 200,729,850       15,000,000       200,729,850     -

เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (39,906,332)        (24,650,170)     - (6,000,000)       

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,000,000           - - -

เงินจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (729,737)             - - -

เงินสดจ่ายหนี� สินระยะยาวตามสญัญาเชา่การเงิน 4.2.1 (2,403,522)          (2,255,419)       (2,403,522) (2,255,419)

เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (416,824,367)      (377,595,250)   (416,824,367)    (377,595,250)   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน (255,134,108) (397,405,782) (237,493,009) (385,850,669)

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่ไดเ้กดิขึ�นจริง

ของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (1,492,527)          983,808            (1,242,976)        1,832                

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (16,930,518)        22,390,637       - -

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (13,436,623) 244,535,511 69,258,596 101,389,816 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 796,421,070       551,885,559     510,215,371     408,825,555     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 4.1 782,984,447 796,421,070 579,473,967 510,215,371

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบและรับรอง
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว

   วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ     

วันที่ 31 ธันวาคม 2561



วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2561



รายละเอียดการจายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2561

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560

กําไรสุทธิ (บาท) 400,209,465 483,793,629.00

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

เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.73 0.87

- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.05 0.07

- เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท/หุน) 0.68 0.80

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 357,998,106.45 426,655,277.55

    - เงินปนผลจายระหวางกาล (บาท) 24,520,418.25 34,328,585.55

- เงินปนผลจายในคราวนี้ (บาท) 333,477,688.20 392,326,692.00

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 89.45 88.19



   วาระที่ 4 
  พิจารณาอนุมัติจายเงนิปนผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2561 จํานวน 400,209,465 บาท 
คิดเปนกําไรตอหุน 0.82 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรจายเปนเงินปนผล
ประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.73 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 490,408,365 หุน รวมเปนเงิน
ปนผลทั้งสิ้น 357,998,106.45 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2561 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงิน
ปนผลระหวางกาลดังกลาว ในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 
24,520,418.25 บาท คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.68 บาท จํานวน 490,408,365 
หุน คิดเปนเงินจํานวน 333,477,688.20 บาท โดยจะทําการจายเงินปนผลใหแก  ผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ 
ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 28 มีนาคม 2562 และกําหนด
จายเงินปนผลภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมติการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะ
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว



วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ



 อัตราคาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนประจํา
(บาท/คน/เดือน)

ป 2562 (เพื่อทราบ) ป 2561

ประธาน
กรรมการที่

เปน
ผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

ประธาน
กรรมการที่

เปน
ผูบริหาร

กรรมการที่
มิไดเปน
ผูบริหาร

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

22,500
-

15,000 22,500
-

15,000

คาตอบแทนประจําเดือน



คาเบี้ยประชุม 

คาเบ้ียประชุม
(บาท/คน/ครั�ง)

ป 2562 (เพื่อทราบ) ป 2561

ประธาน
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการ
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

ประธาน
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

กรรมการที่
เปนผูบริหาร

กรรมการ
(ที่มิไดเปน
ผูบริหาร)

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

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

คณะกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน

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

 อัตราคาตอบแทนกรรมการ



คาบําเหน็จประจําป

ตําแหนง ป 2562 (ปที่เสนอ) ป 2561

ประธานกรรมการบริษัท (บาท) 250,000 285,000

คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน) 170,000 180,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,120,000 2,250,000

 อัตราคาตอบแทนกรรมการ



วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอัตราคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอแลว 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบตอไป สวนคาบําเหน็จประจําปที่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเสนอใหจายใหแกคณะกรรมการรวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,120,000 บาท นั้น 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาจํานวนคาบําเหน็จที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 



วาระที่ 6 
พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 
• จํานวน 10,275,705 (คิดเปนรอยละ 2.10)

o อายุ 
• 69 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร – บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท 

/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

o   ประวัติการศึกษาและอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)   
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  นายขจรเดช ไรวา
 ตําแหนงปจจุบัน

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน      
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 
• จํานวน 37,976,550 (คิดเปนรอยละ 7.74)

o อายุ 
• 65 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการผูจัดการใหญ – บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท /ธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่ม

o   ประวัติการศึกษาและอบรม
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005, ประกาศนียบัตร Role of 

The Chairman Program รุน 36 และ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 
251/2018 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผนดิน” รุน 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุน 6 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการคา 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย       
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน 1           

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสรางเครือขายนวัตกรรม (BRAIN) รุน 2 สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย

นางเกษสุดา  ไรวา
ตําแหนงปจจุบัน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 
• จํานวน 60,055 (คิดเปนรอยละ 0.012)

o อายุ 
• 71 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท / ธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม
• กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท - บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด / ธุรกิจผลิตและ

จําหนายวัสดุกอสราง กระเบื้อง เซรามิค
• เลขานุการบริษัท - บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม / ธุรกิจวัสดุกอสราง

o   ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• โครงการอบรม Controllership มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Management Development Program JJ Kellogg Northwestern University
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ตําแหนงปจจุบัน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

o สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562) 
• จํานวน -

o อายุ 
• 48 ป

o ประสบการณ (ยอนหลัง 5 ป)
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• กรรมการบริหาร - บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• กรรมการบริหาร - บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น / ธุรกิจจัดจําหนายสินคาแฟชั่นจากตางประเทศ
• กรรมการ - บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป / ธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวน
• กรรมการ - บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด / ธุรกิจรานอาหาร
• กรรมการ - บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด / ธุรกิจรานอาหาร
• กรรมการ - บริษัท พลูหลวง จํากัด / ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
• กรรมการ - บริษัท ภูเก็ต เวสเซล โฮลดิ้ง จํากัด / ธุรกิจใหเชาเรือ
• กรรมการ - บริษัท พีแคน เดอลุกซ (ประเทศไทย) จํากัด / ธุรกิจผลิตสิ่งปรุงแตงอาหาร
• กรรมการ - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจรับเหมากอสราง

o   ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ Washington State University Pullman WA  สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University Pullman WA สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 47/2547 Australian Institute of 

Company Directors Association
• ประกาศนียบัตร Director Finance Program (DFP) Australian Institute of Company Directors 

Association

  นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
 ตําแหนงปจจุบัน

   บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด มหาชน      
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



วาระที่ 6 
พิจารณาแตงตั้งกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
อยางเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว ซึ่งบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง 4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและ
ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 



วาระที่ 7 
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2562



รายละเอียดผูสอบบญัชี

ชื่อ - สกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

นายชูพงษ สุรชุติกาล 4325

นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ 6326

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม 4923

นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร 4067



คาตอบแทนผูสอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2562 (ปที่เสนอ) ป 2561

คาสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,500,000 2,420,000

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย (บาท) 1,718,300 1,578,300

คาบริการอื่น (บาท) 230,000 230,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 4,448,300 4,228,300

     คาตอบแทนประจําป 2561 จํานวนเงิน 4,448,300  บาท ตามรายละเอียดดังนี้



วาระที่ 7 
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณามีมติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบ 
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งประกอบดวยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตตามรายชื่อขางตน เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2562 และกําหนด
คาตอบแทนประจําป 2562 เปนจํานวน 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 80,000 บาท โดย
ยังไมรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอย 6 บริษัท จํานวน 1,718,300 บาท และคาบริการอื่น จํานวน 230,000 
บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ



วาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี





ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา 
ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ไดใหความ
สนับสนุนบริษัทดวยดี เสมอมา เราจะยังคงยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลและมุงมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการ
มอบผลิตภัณฑท่ีดีและการบริการที่ประทับใจตลอดไป



THANK YOU


