
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26
1 กรกฎาคม 2563



ยินดีต้อนรับ



1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดับวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ดกอ่น
เข้าห้องประชุม ซึ่งได้ระบุชื่อและจ านวนหุ้นไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่ผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอ านาจ
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

3. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการท าเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่อง
หนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้
แจ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้ล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด
ไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้เพื่อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ

การนับคะแนนเสียงในเบื้องต้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นของผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ                
เป็น “เห็นด้วย” ไว้ทั้งหมดก่อน เมื่อมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะน าคะแนนเสียงที่ 
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ที่บันทึกไว้ก่อนแล้ว เพื่อให้ได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งเป็น
จ านวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ“งดออกเสียง” และประธานจะได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระต่อไป

วิธีการลงคะแนน



5. ส าหรับการแจ้งความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ไม่ออกเสียง
ลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น

6. ส าหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่าน้ัน จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

7. ส าหรับวาระที่ 10 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเท่าน้ัน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยสามารถ
เลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ และเมื่อรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมีการ
แจ้งผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป

8. ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้ว ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น

9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม

วิธีการลงคะแนน



ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คุณคัทลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ

3. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

1. คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
3. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คุณปิยะ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คุณก าธร ศิลาอ่อน กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร



บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด

โดย

คุณชูพงษ์ สุรชตุิกาล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4325)



บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากัด 

โดย
คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ



สารจากประธานกรรมการ



ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ผู้ก ากับการประชุม



วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562



วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้    
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562



กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน



ผลการด าเนินงานปี 2562
Financial Performance 2019



ผลการด าเนินงาน ปี 2562



TOTAL S&P GROUP

สัดส่วนรายได้จ าแนกตามประเภทธุรกจิ สัดส่วนก าไรสุทธิจ าแนกตามประเภทธุรกจิ

การเตบิโตของรายได้ การเตบิโตของก าไรสุทธิ

7,312 314



FINANCIAL HIGHLIGHT

สินทรัพย์รวม TOTAL ASSET

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ RETURN ON ASSET อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น RETURN ON EQUITY

ผู้ถือหุ้นรวม TOTAL EQUITY



FINANCIAL HIGHLIGHT



2020 Mission : NPAT 500 MB

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

Systems Fine-tuning
More Customer-Focus Communication thru CRM App

Core Application Development
New On-line Sales System I CRM-focused App

HUMAN RESOURCE (HR)

Organization Restructuring
Lean I Multi-functional skills 

People Development
Leadership I Customer Focus I Cross-Functional I MBO I Coaching

Post-Covid Business Continuity Plan



วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน มีนางสาว คัทลียา แสงศาสตรา 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ นายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ  และมีนาง เชอร์ลี่ สว่าง
คง ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบ
ทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง การสอบ
ทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจ าปี 2562 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบ
การเงิน ได้หารือเกี่ยวกับ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ รวมทั้งได้ซักถามและได้รับค าชี้แจงเป็นที่พอใจใน
รายการที่เป็นสาระส าคัญ จากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชี และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบ
บัญชีในส่วนที่เห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่า รายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

2. การสอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับ

ผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้นในปี 2562 ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขอ านาจด าเนินการและมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การควบคุมภายในของ
บริษัทเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติและสนับสนุนการพัฒนางานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน

ที่ก าหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรับฟังความคิ ดเห็น
จากหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ  ในปี 2562 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถด าเนินการได้เกิน
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และผลการตรวจสอบช่วยให้เกิดการก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้

ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมาย ข้อบังคับที่ ก าหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯในแต่ละไตรมาส รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก โดยมีการท าการศึกษาและท าความเข้าใจก่อน
น ามาก าหนดในเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

5. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการท ารายการระหว่างกัน รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่

อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2562 การตกลงเข้าท ารายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรม
การค้าปกติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคัญ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ดังที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี

6. การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และให้การสนับสนุน

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็ น
วาระที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปี 2562 มีการสื่อสารในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและ
Whistleblower อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ และ ไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จรรยาบรรณ 
องค์กร 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 

อนึ่ง เพื่อให้การก ากับดูแลงานสอบบัญชีให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือเป็นจากฝายจัดการในการเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีอย่างเหมาะสม และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters ตามมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่ง
ผลสรุปเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อ
ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิ่งข้ึน

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และป ระเด็นที่มี
นัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและไ ด้สื่อสารกับผู้มี
หน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ ต่อความเป็น
อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรว มและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมา ยหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

ชูพงษ์  สุรชุติกาล
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)



วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว



วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และ

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



เพื่ออนุมัติ
งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2562 (ขออนุมัติงด)

ก าไรสุทธิ (บาท) 314,405,423.00

จ านวนหุ้น (หุ้น) 490,408,365.00

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.04

- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท/หุ้น) แบ่งเป็น
● จ่ายเป็นในรูปของหุ้นปันผล

(ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.02 บาท จ านวน490,408,365 หุ้น 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,808,167.30 บาท กรณีมีเศษหุ้น จะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท) 

● จ่ายเป็นเงินสด
(ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 245,204,182.50 บาท (เงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตรา
หุ้นละ 0.002 บาท จะน าไปช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส าหรับการจ่ายหุ้นปันผลตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 

0.52
0.02

0.50

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 274,628,684.40

- เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย (บาท) 19,616,334.60

- เงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (บาท) 255,012,349.80

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 87.35



เพื่อรับทราบ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 (เพ่ือทราบ) ปี 2561
ก าไรสุทธิ (บาท) 314,405,423.00 400,209,465.00
จ านวนหุ้น (หุ้น) 490,408,365.00 490,408,365.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56 0.73

- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) 0.04 0.05
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น) 0.52 -
- เงินปันผลจ่ายประจ าปี (บาท/หุ้น) - 0.68

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท/หุ้น) 274,628,684.40 357,998,106.45
- จ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท) 19,616,334.60 24,520,418.25
- จ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท) 255,012,349.80 -
- เงินปันผลจ่ายประจ าปี (บาท) - 333,477,688.20

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 87.35 89.45



วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ   : จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 
2562 จ านวน 314,405,423 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.64 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว รวมในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 490,408,365 หุ้น   
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 274,628,684.40 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 87.35 ของก าไร
สุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่      
8 สิงหาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จ านวน 490,408,365 
หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 19,616,334.60 บาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2563 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีไปแล้ว ในอัตรา
หุ้นละ 0.52 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 255,012,349.80 บาท จึงเห็นควรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว 



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนประจ า
(บาท/คน/เดือน)

ปี 2563 (เพ่ือทราบ) ปี 2562

ประธาน

กรรมการที่
เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่
มิได้เป็น
ผู้บริหาร

ประธาน

กรรมการที่
เป็น

ผู้บริหาร

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

ค่าตอบแทนประจ าเดือน



อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ปี 2563 (เพ่ือทราบ) ปี 2562

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

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

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

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

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000



อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าบ าเหน็จประจ าปี

ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562

ประธานกรรมการบริษัท (บาท) 200,000 250,000 

คณะกรรมการบริษัท (บาท/คน) 140,000 170,000

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) 1,740,000 2,120,000



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ   : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนประจ าและค่าเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ส่วนค่าบ าเหน็จ
ประจ าปีที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้จ่ายให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ไม่เกิน 1,740,000 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจ านวนค่าบ าเหน็จที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 



วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบก าหนดออกตามวาระ



กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ 

o สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
• จ านวน 30,524,310 (คิดเป็นร้อยละ 6.22)

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัย
อินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
• โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Director Certification 
Program (DCP)

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation 
Program (DAP)

- ประกาศนียบัตร Role of The Chairman 
Program รุ่น 42

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2

• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 8 

o อายุ
• 69   ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง
• บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)/ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 7 แห่ง



กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

o สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
• จ านวน -

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญา โท  บริ ห า ร ธุ ร กิ จ  จุ ฬ าล งกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ป ริ ญ ญ า ต รี  นิ ติ ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

o อายุ
• 60 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง
• บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ

การแพทย์    
 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

 บริษัทอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง



กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นายปิยะ  ซอโสตถิกุล
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

o สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
• จ านวน -

o ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) Harvard 

University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์ Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), สหรัฐอเมริกา

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
- หลักสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 
4/2558

o อายุ
• 49 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 บริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง
• บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์
 กรรมการบริหาร

• บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจให้เช่า
พื้นที่ , ศูนย์การค้า    
 กรรมการบริหาร

 บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 9 แห่ง



กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

นายธีรนันท์  ศรีหงส์
ต าแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

o สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) 
• จ านวน -

o ประวัติการศึกษา
• Advance Management Program, 

Harvard Business School
• MBA, Michigan University
• ปริญญาตรี  ส าขาวิ ศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

o อายุ
• 55 ปี

o ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 บริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง
• บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจการประกันวินาศ

ภัย
 กรรมการ / กรรมการบริหาร

• บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจ
การเงินเป็นหลัก
 กรรมการ

• ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจกิจการธนาคารพาณิชย์
 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากับความ

เสี่ยง
• ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจกิจการธนาคารพาณิชย์
 ประธานคณะกรรมการก ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 9 แห่ง



ค านิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนด กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเ่กี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมา
บีบบังคับท าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 



วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ   : คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแล้ว ซึ่งบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน 
เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง 



วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563



รายละเอียดผู้สอบบัญชี

ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

นายชูพงษ์ สุรชุติกาล 4325 

นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม 4923

นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร 4067

นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา 6523

นางสาวสุวดี หวังรังสิมากุล 7374



รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 จ านวนเงิน 2,980,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท) 2,980,000 2,500,000
ค่าบริการอื่น (บาท) 440,000 440,000

รวมทั้งสิ้น (บาท) 3,420,000 2,940,000

หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้ได้รับการพิจารณาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563



วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามีมติตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2563 เป็นจ านวน 2,980,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจ านวน 480,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าบริการ
อื่น จ านวน 440,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ



วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณหส์นธิข้อ 3. ของบริษัท



รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ จาก 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ ดังนี้

ข้อความใหม่
ข้อ (36) การด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบ



วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทอีก 1 ข้อ ทั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตและให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการวิเคราะห์และทดสอบ



วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท



รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจ านวน 5 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้  โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงาน
ใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงาน
ใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือบริษัทอาจจะงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อก าหนดสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิใน
การจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคล
อื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้



รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ท้องที่อันมีกิจการของบริษัทเกี่ยวข้อง

ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่
อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือท้องที่
อันมีกิจการของบริษัทเกี่ยวข้อง 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มี
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ก าหนด

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี 
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไปทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท



รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว

ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา
ติดต่อกัน 3  วันด้วย

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  

ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และรายงานให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา
ติดต่อกัน 3 วันด้วย             

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือ
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็
ได้



วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ของบริษัทจ านวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป



วาระที่ 10
เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี



ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า 
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุน

บริษัทด้วยดีเสมอมา 
เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งมั่นการรักษาคุณภาพ

ของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์
ที่ดีและการบริการที่ประทับใจ

ตลอดไป


