
 
 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 
 บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่22 เมษายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้องประชุม Convention C โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ 

เลขที ่171 ถนนสุขุมวทิ ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางภทัรา  ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
บริษทัแจง้รายละเอียดองคป์ระชุมต่อท่ีประชุมโดยขณะเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 79 คน นบัจ านวนหุน้ได ้
156,664,496 หุน้ และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุม 98  คน นบัจ านวนหุน้ได ้252,814,965 หุน้ รวมจ านวน   
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 177  คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้409,479,461 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.4977 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 490,408,365 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

 

ก่อนเร่ิมประชุมไดมี้การช้ีแจงหลกัเกณฑว์ธีิการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารซ่ึงได้
แจกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะก่อนเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

 

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดส่้งรายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และในทุกวาระจะมี 
การเสนอเพ่ือพิจารณา รับหรืออนุมติั หรือเพ่ือการใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ และเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของ
ผูถื้อหุ้นมากเกินไป ในการลงมติในแต่ละวาระภายหลงัจากท่ีมีการเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมแลว้ ท่านประธานท่ีประชุมจะใช้
วธีิสอบถามวา่จะมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่  
 

2. ถา้ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะลงมติ โดยไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระเร่ืองใด ๆ  ขอใหผู้ถื้อหุน้ 
แสดงโดยวิธีการยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนซ่ึงฝ่ายรับลงทะเบียนไดแ้จกบตัรลงคะแนนท่ีมีบาร์โคด้ ส าหรับผูถื้อหุน้ทุก
ท่านใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ห้องประชุม ซ่ึงทั้งหมดเจา้หนา้ท่ีไดก้รอกช่ือและจ านวนหุน้ไวใ้หแ้ลว้ขอให้ผูถื้อหุน้ทุกท่านโปรด
ตรวจสอบบตัรลงคะแนนวา่ไดรั้บครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่  
 

3. การใชบ้ตัรลงคะแนนผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่โดยการออกเสียงลงคะแนน 
จะนบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่ ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศ  และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงจะตอ้งมีการมอบอ านาจโดย
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั้น 
 

4. การแจง้ความประสงคล์งในช่องงดออกเสียงในวาระเร่ืองใดๆ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีความประสงคไ์ม่ 
ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเร่ืองนั้น 
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                              5.    ในการลงคะแนนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งท าเคร่ืองหมายลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น พร้อมกบัเซ็นช่ือในบตัรเพ่ือเป็นการยืนยนัความถูกตอ้ง และเพื่อ
ความรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อนเท่านั้นส่วนผู ้
ท่ีไม่ยกมือ จะถือและนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยกบัคณะกรรมการตามท่ีเสนอทั้งหมด 

 
                                     6.    ส าหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงคะแนนแต่

อยา่งใด 
 
                                     7.    ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองเลือกตั้ งกรรมการเท่านั้ น ท่ีจะขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงมติโดยใช้บัตร

ลงคะแนนเสียง ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือช่องการแต่งตั้ง
กรรมการรายบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้และเม่ือรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ จะไดมี้การแจง้ผลการตรวจนับ
คะแนนเสียงท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

 
                                      8.   เม่ือประชุมแล้วเสร็จผู ้ถือหุ้นท่ียงัไม่ส่งบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ กรุณาส่งบัตร

ลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหนา้หอ้งประชุม 
 
                                      9.   ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ ในใบมอบ

ฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ท่านจะตอ้งลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุมา และบริษทัจะนบัคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุ
มาเท่านั้น 

 
 

 

ผู ้ด าเนินการประชุมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่าในการประชุมผู ้ถือหุ้นคร้ังน้ี จะมีการบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้สอบถามและความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไวใ้หแ้ลว้ จึงขอให้
ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ช่ือและนามสกลุให้แก่ท่ีประชุมทราบก่อน เพ่ือบริษทัจะไดบ้นัทึกให้
ถูกตอ้งครบถว้นต่อไป             

 

ท่ีประชุมรับทราบแลว้ไม่เสนอความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนและไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอตนเองหรือผูถื้อหุ้นอ่ืนใด
เป็นผูส้งัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนเสียง ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญนายพีระสนัต์ิ สัมฤทธ์ิอุทยั ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้
ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนเสียงอิสระ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

จากนั้ นประธานได้กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู ้ถือหุ้น ท่ีได้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะน า
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูบ้ริหารของบริษทั ดงัต่อไปน้ี  
           

 
 

 
3/ กรรมการท่ีเขา้ร่วม… 
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กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นางภทัรา   ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 
2. นายประเวศวฒิุ   ไรวา รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวคทัลียา   แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอวรุิทธ์   วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และ                                

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ 

                  กรรมการตรวจสอบ 
6. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบ 
                  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
                   กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 
8. นางปัทมาวลยั รัตนพล กรรมการ และ                                       

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นายจอห์น  สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ และ                                        

  กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ                     

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
11. นายวทูิร  ศิลาอ่อน กรรมการ                                     

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ         
  เลขานุการบริษทั 

12. นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการ และ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง 

  (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน ร้อยโทวรากร ไรวา  
  ท่ีขอลาออกไปเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล  และคณะผูส้อบบญัชี ปี 2558 
    บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
 

 
 
4/ ท่ีปรึกษากฎหมาย… 
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ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นางสาวปาลาวี บุนนาค และ     บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
นายพีระสนัต์ิ สมัฤทธ์ิอุทยั 
   
ผูบ้ริหารของบริษทั 
1. นายสมจิตร กิติธีระกลุ  รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตเบเกอร่ี 
2. นายภากรณ์ ทิวเจริญ  รองผูจ้ดัการใหญ่สายการขาย 
3. นายอ าพล เรืองธุระกิจ  ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน และ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสุภาวดี หุตะสิงห  ผูอ้  านวยการสายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  

 และศูนยก์ารเรียน 
  ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
   ค่าตอบแทน 

5. นางมารยาท เหล่านิพนธ์   ผูอ้  านวยการสายพฒันาธุรกิจ 
6. นายมนตรี ลีทวกีลุสมบูรณ์  ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นายสมเจตน ์ วธันเวคิน  ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจ 1344 
8. นายรชฎ อรุณพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการสายการตลาด 

 
                              ประธานไดก้ล่าวสรุปสารจากประธานกรรมการบริษทั ปี 2558  เป็นอีกหน่ึงปีท่ี เอส แอนด ์ พี  ด าเนิน
ธุรกิจมาถึงปีท่ี 43 ผา่นสถานการณ์ต่างๆมามากมาย พร้อมทั้งยงัคงเจริญเติบโตต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง เพ่ือใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ท่ีวา่  “ เราจะเป็นผูน้ าในธุรกิจร้านอาหารไทยและผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีไดรั้บความช่ืนชอบทัว่โลก ” 
 
   เอส แอนด ์พี  มีความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการและผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ จึงไดมี้การพฒันาหลาย ๆ 
ดา้นในปีท่ีผ่านมา นอกจากการสร้างโรงงานผลิตเบเกอร่ีท่ีล าพูนแลว้ ยงัมีการพฒันาบุคคลากรให้มีความรู้ความช านาญเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจทั้ งในและนอกประเทศ ผ่านศูนยก์ารเรียน เอส แอนด์ พี  รวมทั้งการฝึกนักเรียนสายวิชาชีพจากทั่ว
ประเทศผ่านระบบทวิภาคี ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาว่า เอส แอนด์ พี  เป็นผูน้ าในการสร้าง 
เยาวชนใหเ้ป็นคนดีและคนเก่งอยา่งย ัง่ยนื รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคคลากรใหมี้ความเอาใจใส่ และความชอบในงานท่ีท าเพ่ือ 
มอบสินคา้และการบริการท่ีประทบัใจใหก้บัลูกคา้ทุกท่าน 
 

   ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ รวมทั้งผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ท่านท่ีใหค้วามสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา เราจะยงัคงยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมุ่งมัน่ในการรักษาคุณภาพของ 
 เอส แอนด ์พี  ในการมอบการบริการท่ีดีเยีย่มและผลิตภณัฑท่ี์เป็นยอด ตามความหมายของ เอส แอนด ์พี  นัน่คือ  
“Super Service and Premium Products”  
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จากนั้นประธานกรรมการจึงไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
  

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 
 
ประธานไดเ้สนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 แลว้ มีความเห็นวา่
การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 โดยในวาระน้ีตอ้งใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 

รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 202  คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้421,206,416 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.8889 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
   

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 421,206,416 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 421,206,416 100.0000 
 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 
ประธานไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และประธานไดม้อบหมาย
ใหน้างเกษสุดา ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูอ้ธิบายเก่ียวกบัผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติม  
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นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดอ้ธิบายถึงภาพรวมการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการ
ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาประกอบการฉายสไลดต์่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

  
ในปี 2558 ท่ีผ่านมาได้มีการด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปตามแผนท่ีทางหน่วยงานได้จัดท าข้ึนอย่าง

รอบคอบ เพื่อท่ีจะน าพาให้ เอส แอนด์ พี ยงัคงเป็นแบรนด์ท่ีไดรั้บความช่ืนชอบจากลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดมา  บริษทัเอส แอนด ์พี ไดด้ าเนินการตามหลกัใหญ่ ๆดงัต่อไปน้ี ทางเอส แอนด์ พีไดมี้การสร้างแบรนด์ให้เติบโตข้ึน
อยา่งเขม้แข็ง และมีการขยายเครือข่ายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความมัน่คงรวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ การตลาด การบุคคล 
และเทคนิค เทคโนโลยตี่างๆ ในขณะเดียวกนับริษทัก็ใหค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในการท างาน
ทั้งทางดา้นทกัษะ การบริการลูกคา้ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั พร้อมทั้งมีการพฒันาเร่ืองจิตใจ คุณธรรม 
และจริยธรรม เพ่ือท่ีจะให้พนักงานทุกท่านมีใจรักในการท างาน มีความสุข มีความสนุก และให้มีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีท่ีผ่านมาทางเอส แอนด์ พี ประสบความส าเร็จในการขยายธุรกิจทั้ งในและนอกประเทศ ทั้ งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประเทศองักฤษ โดยมีความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบักลุ่มไมเนอร์กรุ๊ป และคู่คา้ในประเทศต่างๆโดยรายละเอียด
จะปรากฎตามวดีีทศัน์ท่ีจะน าเสนอต่อจากน้ี  และขอใหค้  ามัน่วา่บริษทัเอส แอนด ์พี จะยงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เขม้แขง็
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นหน่ึงของแบรนดธุ์รกิจอาหารของคนไทยใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบและคงอยูต่่อไปกบัประเทศไทยอยา่ง 
ยัง่ยนืตลอดไป  
 

โดยในปีน้ีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้จัดท าวีดีทัศน์ส าหรับ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 

 
 บริษทัเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัในเครือเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการประกอบ

ธุรกิจร้านอาหารทั้ งในและต่างประเทศ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี กาแฟและเคร่ืองด่ืม  อีกทั้ งยงัเป็นผู ้ผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น เน้ือสัตวแ์ปรรูป และอาหารแช่แข็ง ภายใตช่ื้อ เอส แอนด์ พี และแบรนด์อ่ืนๆ กลุ่มธุรกิจท่ี
ด าเนินการโดยบริษทัเอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษทัย่อย ได้แก่ ร้านอาหารเอส แอนด์ พี, ร้านเบเกอร่ีเอส แอนด์ พี ,        
ร้านกาแฟบลูคพั, บริการจดัส่งอาหาร ดิลิเวอร์ร่ี 1344, บริการจดัเล้ียงเคเทอร์แมน, ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ี  
 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีธุรกิจร้านอาหารภายใตแ้บรนด์อ่ืน ไดแ้ก่ ร้านอาหารวานิลลากรุ๊ป ท่ีออกแบบมา
ส าหรับลูกคา้กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานท่ีทนัสมยั ร้านพาทิโอ ร้านอาหารนานาชาติในลกัษณะ โฮม สไตลคุ์กก้ิง  ร้านภทัรา 
ไฟน์ ไทย คูซีน ร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภททงคตัสึแบรนดไ์มเซน ร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบไคเซคิแบรนดอ์ุเมะโนะฮานะ ไอศกรีม
ซุปเปอร์พรีเม่ียมคุณภาพสูงแบรนด์ฮาเก้น-ดาส ธุรกิจฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส ซ่ึงให้บริการด้านโภชนาการท่ี
หลากหลาย รวมทั้ งโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ท่ีพฒันาบุคลากรในการประกอบอาหารให้มีมาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับ   นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศภายใตแ้บรนด ์Patara, Suda, Siam Kitchen, Bangkok Jam, และ S&P 
โดยมีจ านวนร้านอาหารในต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 23 ร้าน ใน 6 ประเทศทั้งในยโุรปและเอเชีย  
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ในปี 2015 มีประเด็นทางธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี  การเปิดจุดขายใหม่ของร้านเอส แอนด์ พี จ านวน 11 แห่ง 
การปรับปรุงจุดขายเดิมจ านวน 25 แห่ง จึงท าใหมี้จุดขายของร้านในประเทศรวมทั้งส้ิน 466 แห่ง ส าหรับธุรกิจขายส่งอาหาร
และเบเกอร่ีส าเร็จรูป ในปี 2015 มีการแนะน าสินคา้ใหม่ๆเขา้สู่ตลาด การพฒันาสินคา้ร่วมกบัลูกคา้หรือ OEM การขยายฐาน
ของลูกคา้เขา้สู่ร้านคา้ปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางโมเดิร์นเทรดต่างๆ ส่งผลใหย้อดขายเติบโตสูงข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
9.1  ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้อยูใ่นกระแสความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งผลิตภณัฑ์
เคก้ คุกก้ี ขนมไหวพ้ระจนัทร์ ผลิตภณัฑอ์าหาร และผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและขนมหวาน  ผลจากการด าเนินงานดงักล่าวของปี 
2015 จึงท าใหผ้ลการประกอบการเป็นไปตามงบการเงินดงัต่อไปน้ี  

 
ในปี 2015 บริษทัมีรายไดร้วมของธุรกิจเป็นจ านวน 7,631 ลา้นบาท   โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ  4 

โดยร้อยละ 76 มาจากร้านอาหารและเบเกอร่ีในประเทศ ร้อยละ 13 มาจากร้านอาหารในต่างประเทศ ร้อยละ 10 มาจากธุรกิจ
ขายส่งอาหารและเบเกอร่ีส าเร็จรูป และรายไดอ่ื้นๆอีกร้อยละ 1 บริษทัมีก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและค่าเส่ือมราคาหรือ 
EBIDA รวมทั้งส้ิน 1,134 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อน ส่งผลให้อตัราการท าก าไรเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีก าไรจากการ
ด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการวางกลยุทธ์การเพ่ิมยอดขายจากการขยายสาขาควบคู่ไปกับการ               
ควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ  บริษทัประกาศก าไรสุทธิจ านวน 606 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อน 108 ลา้นบาท คิดเป็น 
อตัราก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22  ณ ส้ินปี 2015 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจ านวน 3,807 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 182 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นหน้ีสิน
รวมแสดงยอด 1,308 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2015 อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อน  ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,499 ลา้นบาท 
ณ ส้ินปี 2015 ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 8 และมีอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพียง 0.52 เท่าเทียบกับ
ปี 2014 ท่ี 0.56 เท่า  ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินของบริษทัท่ีมัน่คงและความพร้อมส าหรับการขยายงานในอนาคต   
 
  นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัก็ตระหนักถึงความส าคญั  จึงมุ่งมัน่ในการสร้างและพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งย ัง่ยนื โดยจดัอบรบหลกัสูตรต่างๆใหก้บัพนกังานในทุกระดบั ในขณะท่ีศูนยก์ารเรียน
เอส แอนด ์พี ก็มีผูส้ าเร็จการศึกษาไปแลว้ถึง 6 รุ่น โดยในปี 2015 มีจ านวนนกัเรียนนกัศึกษาทุนปริญญาตรีทั้งหมดรวม 119 
คน รางวลัต่างๆท่ีไดรั้บในแต่ละสาขาธุรกิจเป็นส่ิงยืนยืนถึงความส าเร็จและความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิด
ความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง  
 

นอกจากน้ี บริษทัเอส แอนด ์พี ยงัคงด าเนินงานอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมเสมอมา ทั้งในเร่ืองการต่อตา้น 
คอรัปชัน่ องคก์รโปร่งใส การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และหน่วยงานท่ี
ขาดแคลนต่างๆ  
 
  S&P ขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนักงานทุกท่าน แม้ในปีท่ีผ่านมา S&P จะ
ประสบกับความท้าทายในหลายๆด้าน แต่ด้วยการสนับสนุนจากทุกๆท่าน เราจึงสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
แขง็แกร่ง และเราจะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือความส าเร็จท่ีมัน่คงและยัง่ยนืร่วมกนั 
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  รวมทั้ งยงัไดร้ายงานเพ่ิมเติมในเร่ืองของการร่วมทุนของบริษทัในประเทศองักฤษ ปรากฎว่า ทางเอส 
แอนด์ พี มีผลประกอบการเม่ือส้ินปี 2558 มีก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและค่าเส่ือมราคาหรือ EBITDAถึง 470,000 ปอนด ์
ดงันั้นเร่ืองของการร่วมทุนคงจะท าการแลว้เสร็จภายในปี 2559 น้ี ซ่ึงทางฝ่ายจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานให้เรียบร้อย
มากท่ีสุดและเป็นผลประโยชน์สูงสุดส าหรับผูถื้อหุน้ 
 
  จากนั้นประธานใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม    
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมแลว้ ถือวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ 
บริษทัในรอบปี 2558 
 

  
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส้ินสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2558 
 
ประธานไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญ
นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อท่ีประชุม 

 
นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นวา่ คณะกรรมการบริษทั เอส 

แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด(มหาชน) ไดแ้ต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมี นางสาว คทัลียา    
แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติังานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง การสอบทานรายการระหวา่งกนัและ
รายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี  

 
  เพ่ือใหบ้รรลุถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวขา้งตน้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุม
ร่วมกับผูส้อบบัญชีผูต้รวจสอบภายในและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 6 คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการประชุมได้ 
ดงัน้ี    
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                               1. การสอบทานงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 2558                                         
                    โดยมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีผูต้รวจสอบภายในผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และฝ่ายจดัการ
อ่ืน ทีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาสอบทานขอ้มูล หลกัฐาน และระบบบญัชีรวมทั้งไดซ้ักถามและได้รับค าช้ีแจงเป็นท่ีพอใจใน
รายการท่ีเป็นสาระส าคญัเช่น การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การประมาณการค่าใชจ่้าย การด าเนินงานในและต่างประเทศ การ
ป้องกันการทุจริต เป็นตน้ เพ่ือให้ไดง้บการเงินท่ีน่าเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีแห่ง
ประเทศไทยท่ีออกตามพระราชบญัญติัการบญัชีและมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจรวมทั้งไดมี้การติดตามการปรับปรุงบญัชีตามขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีโดยฝ่ายบญัชีเห็นชอบ
ในทุกประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัส่งผลให้ผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขในงบการเงินของบริษทั และงบ
การเงินรวม  
 เม่ือสอบทานเป็นท่ีพอใจแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อรายงานของผูส้อบบญัชี
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมดงักล่าวเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัก่อนน าเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป  
 
          2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
      ไดมี้การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการบนัทึก
ขอ้มูลทางการเงินและการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนด
การควบคุมภายในและอ านาจหน้าท่ีด าเนินการของบริษทัมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบงาน
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินงานตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบ
บญัชีท่ีไม่ไดต้ั้งขอ้สงัเกตท่ีเป็นสาระส าคญัในระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 ไดมี้โครงการท่ีจะน าโปรแกรมส าเร็จรูป ERP (Enterprise Resource Planning) 
เพ่ือพฒันาระบบการประมวลผลดา้นคอมพิวเตอร์ใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน 
 

         3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน  
    คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนท่ีไดรั้บอนุมติั พบวา่ผลการ

ปฏิบติังานไดเ้กินเป้าหมายในดา้น การพฒันางานให้เป็นไปตามวิสัยทศันท่ีก าหนดไว ้คือ การตรวจสอบอยา่งสร้างสรรค์
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในองคก์รตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สามารถก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ์และวางแผนไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงพิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสท่ีมีการเสนอส่ิงท่ีตรวจพบ และมีความเห็น
ร่วมกนักบัหน่วยงานรับตรวจในการก าหนดมาตรการแกไ้ขติดตามผลท าให้หน่วยงานปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนนอกจากน้ีไดก้ าหนดการประกนัคุณภาพภายในบริษทัโดยใหห้น่วยงานรับตรวจเป็นผูป้ระเมิน เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
กบัผลการประเมินตนเองของผูต้รวจสอบภายในซ่ึงไดผ้ลวา่มีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจโดยไดน้ าขอ้เสนอแนะของหน่วยงานรับ
ตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบใหมี้คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
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           4. การสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
       ไดมี้การสอบทานกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่หน่วยงานรับตรวจมีการ
ปฏิบติั ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ในกรณีท่ีมีการปฏิบติัต่างไปบ้างก็จะมีการ
ติดตามให้แกไ้ขโดยเร็วนอกจากน้ียงัไดมี้วาระในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบญัชี และเร่ืองอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละ ไตรมาสเพ่ือให้มีการศึกษาและให้ความเห็นต่อการก าหนดแนวปฏิบติัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานอยา่งเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 
 
           5. การประเมินการบริหารความเส่ียง  
                                 ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงพบวา่มีการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการบริหารความเส่ียง มีการควบคุมและติดตามและ
มีการจดัการความเส่ียงโดยเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญัให้ลดลงเป็นท่ียอมรับไดซ่ึ้งเห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานท่ี
เติบโตของรายได้รวมดีกว่าปีก่อน ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจัยความเส่ียงท่ีส าคัญ ๆ ได้แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแล้ว 
นอกจากน้ีบริษทัยงัก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงของโครงการขยายและโครง การใหม่ท่ีส าคญั ในเร่ืองการคาดการณ์
ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัและก าหนดแนวทางท่ีจะใชล้ดความเส่ียงใหน้อ้ยลง เม่ือจะเกิดปัจจยัเส่ียงตามท่ีคาดการณ์ไว ้
 
          6. การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
      คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับผูเ้ก่ียวข้องซ่ึงความเหมาะสมและความเพียงพอในการ
ตรวจสอบรายการะหวา่งกนัรวมถึงรายการเก่ียวโยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกไตรมาส
พบวา่ในปี 2558 การท ารายการระหวา่งกนัจะมีลกัษณะท่ีเป็นธุรกรรมการคา้ตามปกติ และรายการเก่ียวโยงก็เป็นรายการปกติ
ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวอ้ยา่งเพียงพอในรายงานประจ าปีแลว้  
 

         7. การส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
      บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานโดยยดึหลกัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม อีกทั้ งยงัมีช่องทางการร้องเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
จรรยาบรรณ(Whistle Blower) เพื่อเป็น การสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงในปี 2558 มีการ
ร้องเรียนในเร่ือง การไม่ปฏิบติัตามระเบียบ การทุจริตเป็นจ านวนไม่มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จส้ินทุกเร่ือง 
และมีการจดักิกรรมเพ่ือส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในเร่ืองการต่อตา้น
คอร์รับชัน่ ทั้งยงัมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานซ่ึงส่งผลใหง้านตรวจสอบภายในมีการพฒันาเชิงป้องกนัมากข้ึน  
 
          8.  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
      ได้มีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีแลว้เห็นว่ามีความ
เหมาะสม จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบให้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โทมทัสุ ไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไปอีกหน่ึงปี และจะ
เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั อนุมัติแต่งตั้ งและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 

11/อน่ึงเพื่อ... 
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  อน่ึงเพ่ือให้การก ากับดูแลงานตรวจสอบให้มีความเท่ียงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการได้มีการ
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการหน่ึงคร้ัง  ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีรวมทั้งมี
การปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีสามารถเขา้พบเพื่อ
ปรึกษาหารือไดต้ลอดเวลา รวมทั้งไดมี้การให้ความเห็นในการพฒันางานตรวจสอบให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน 
  นางสาวสมใจ พจน์เกษมสิน ท าหน้าท่ีอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้
เสนอแนะในวาระน้ีเป็นวาระอนุมติังบการเงิน แต่ไม่มีการแสดงงบการเงินให้ปรากฎในหนา้จอน าเสนอในท่ีประชุมอยา่งใด 
ดงันั้นอยากให้ท่านประธานช่วยพิจารณาในเร่ืองของการพิจารณาในวาะระต่างๆท่ีเป็นตวัเลข ให้มีการน าเสนอให้เห็น
เน่ืองจากเป็นหนา้ท่ีของท่านประธานท่ีจะตอ้งน าเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างๆใหท้ราบแมว้า่จะมีการแจกรายงานประจ าปีไปก่อน
แลว้ก็ตาม 
                                นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้น เน่ืองจากในวีดีทศัน์น าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานดงักล่าวมีภาพแสดงรายละเอียดท่ีเป็นตวัเลขส าคญัต่างๆมากและทั้งในส่วนของก าไรขาดทุนและงบดุลไดมี้
การแสดงรายการท่ีครบถว้นให้เห็นและมีการอธิบายให้ท่านผูถื้อหุ้นไดท้ราบอยา่งชดัเจนแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามจะพิจารณา
จดัท าใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสนอขอ้คิดเห็นและเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558 โดย     
ในวาระน้ี ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

   

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 217 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้421,451,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9389 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 
    

  มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 421,451,531 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 421,451,531 100.0000 
 

 
 
12/ วาระท่ี 4... 



-12- 
  

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 
 

ประธานไดม้อบหมายให้ นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูอ้ธิบายเก่ียวกบัการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ต่อท่ีประชุม 

 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได ้และจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษทัมีก าไร
สุทธิ 606.13 ลา้นบาท เม่ือรวมกับก าไรสะสมแลว้เท่ากับ 1,200.58 ลา้นบาท จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั
จดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
จ านวน 490,408,365 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 539.45 ลา้นบาท และโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
4/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 98.08 ลา้นบาท คงเหลือ
เป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 441.37 ลา้นบาท   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

                หุน้ละ(บาท)              จ านวนเงิน(บาท) 
 (1) จ่ายจากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ซ่ึง     0.40      196,163,346.00 
   เป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ 
   บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงิน 
   ได ้เงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
 (2) จ่ายจากก าไรสะสม ซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา     0.15      73,561,254.75 
   ร้อยละ 30  ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี 
   ในการค านวณภาษีเงินได ้เงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิ
   แห่งประมวลรัษฎากร 
 (3) จ่ายจากก าไรสะสม ซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา     0.15      73,561,254.75 
   ร้อยละ 25 ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี 
   ในการค านวณภาษีเงินได ้เงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิ 
   แห่งประมวลรัษฎากร 
 (4) จ่ายจากก าไรสะสม ซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา     0.20      98,081,673.00 
   ร้อยละ 23 ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี 
   ในการค านวณภาษีเงินได ้เงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิ 
   แห่งประมวลรัษฎากร 
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โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น หรือ Record Date เพื่อ

สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
 
ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้  เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ควร

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับ  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัรา 1.10 
บาทต่อหุน้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 โดยในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 

รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 222 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้422,461,536  หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.1448 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 

  
 มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่าย ในคราวน้ีในอตัราหุ้นละ 
0.90 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้น หรือ Record Date เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผล ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ตามรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 422,461,536 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,536 100.0000 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงมอบให้นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุม 
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นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานความเห็น
เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจ าปี 2559 ดงัน้ี 

 

 ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
และมีขนาดใกลเ้คียงกนัรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษทัและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ    

  

 ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บในปี 2559 น้ี  
จึงเสนอใหก้ าหนดค่าบ าเหน็จประจ าปีแก่คณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 3,000,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจ านวน 750,000  
โดยใหป้ระธานกรรมการบริษทั ไดรั้บในอตัรา 360,000 บาท และกรรมการบริษทัอีก 11 ท่านในอตัราท่านละ 240,000 บาท 
  

                               ส าหรับค่าตอบแทนประจ าและเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษทัและ กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆซ่ึงมิได้
มีการเปล่ียนแปลงมาเป็นเวลา 5 ปีแลว้ ส าหรับปี 2559 น้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาปรับปรุง
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในต าแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 

ค่าตอบแทนประจ า 
 

ค่าตอบแทนประจ า    
(บาท/คน/เดือน) 

ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

ประธาน 
กรรมการ             

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการ                

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ประธาน 

กรรมการ             
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ             
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 37,500 25,000 25,000 30,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 22,500 - 15,000 15,000 - 10,000 
 

ค่าเบ้ียประชุม  

15/ ทั้งน้ี... 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

ประธาน                 
(ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการ          
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ             
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ประธาน                 
(ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร) 

กรรมการ             
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ             
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 37,500 - 25,000 30,000 - 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 - 25,000 30,000 - 20,000 

คณ ะก รรม ก ารส ร รห า  แ ล ะ     
ก าหนดค่าตอบแทน 

22,500 - 15,000 15,000 - 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 22,500 - 15,000 15,000 - 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 30,000 - 20,000 
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 ทั้งน้ีค่าตอบแทนประจ าและค่าเบ้ียประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ให้มีผลเร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559   
เป็นตน้ไป จนกวา่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะไดพิ้จารณาเห็นวา่ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหท้ าการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงต่อไป 
 

 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่    ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอพร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจ าปี 2559 โดยในวาระน้ี ตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 224 คน นับจ านวนหุ้นรวมกนัได ้422,461,546 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.1448 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  490,408,365 หุน้ 
 

  มต ิ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2ใน3 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมอนุมติัค่าบ าเหน็จประจ าปีแก่ประธานคณะกรรมการบริษทั 360,000 บาท และกรรมการบริษทัอีก 11 ท่าน ในอตัรา
ท่านละ 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,000,000 บาท และอนุมติัค่าตอบแทนประจ าและเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการ
บริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ตามอตัราท่ีเสนอมา ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
         

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 422,347,146 99.9729 

ไม่เห็นดว้ย 114,400 0.0270 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,546 100.0000 
 
 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานแจง้ต่อประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณา สรรหาและคดัเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้ จึงขอเรียนเชิญ       
นายอวิรุทธ์  วงศ์พทุธพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
  

16/ นายอวรุิทธ์… 
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นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานวา่ ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ 

     
  1.  นายขจรเดช ไรวา  กรรมการ 
  2.  นางเกษสุดา ไรวา  กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  3.  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  4.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ  
      

โดยท่ีบริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือรับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้มายงับริษทั ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหน่ึง ทั้ งน้ีโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งไดพิ้จารณาถึง
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัส าหรับขอ้มูลรายละเอียด
เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป อีกวาระหน่ึง 
  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยในวาระน้ีจะมีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึง
ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่ได้ลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง ซ่ึงสามารถเลือกท่ีจะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้ งกรรมการทั้ งชุด หรือช่องการแต่งตั้ งกรรมการ
รายบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้และเม่ือรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ จะไดมี้การแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงท่ี
กรรมการแต่ละท่านไดรั้บแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  

 
อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 

รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 225 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได ้422,461,551  หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.1449 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 

 
 
 
 
 

17/ มติท่ีประชุม… 
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มต ิ ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

1.  นายขจรเดช ไรวา                     กรรมการ 
มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 422,454,651 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย                         6,900 0.0016 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
  
 

2.  นางเกษสุดา ไรวา                    กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 422,454,646 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย                          6,900 0.0016 
งดออกเสียง                    - 0.0000 
บตัรเสีย                                  5 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
 
 3.  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 422,454,646 99.9983 

ไม่เห็นดว้ย                          6,905 0.0016 
งดออกเสียง                    - 0.0000 
บตัรเสีย                                 - 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
 

4.  นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ    
มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 422,454,646 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย                          6,900 0.0016 
งดออกเสียง                    -    0.0000 
บตัรเสีย                                 5 0.0000 

จ านวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
18/ วาระท่ี7… 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 
 
ประธานได้เรียนเชิญนางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้ห้ความเห็น

เพ่ิมเติม  
 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรแต่งตั้ง   

 
นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือ 
นายมนูญ มนูสุข  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ 
นายเพ่ิมศกัด์ิ   วงศพ์ชัรปกรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427   และ/หรือ 
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบ์ดี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3440 

 
จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทั จ านวน 2,420,000 บาท และส าหรับบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จ านวน 1,510,000 บาท และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ อีก 80,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทน ทั้งส้ิน 4,010,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 47,000 บาท ซ่ึงผูส้อบบญัชี 
ดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั และบริษทัยอ่ยรวมทั้งผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้ส านักงานสอบบญัชี ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
 

เม่ือจบการรายงานประธานจึงขอให้ท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2559 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ควรอนุมติัแต่งตั้ง
บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ก าหนด
ค่าตอบแทน จ านวน 2,420,000 บาท ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ีไม่รวมค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จ านวน 1,510,000 บาท และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ อีก 80,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้ 

 
นายสุทศัน์ ขนัเจริญสุข ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ผูส้อบบญัชีท่านดงักล่าวไดต้รวจสอบงบการเงินเป็นปีแรก 

หรือไดท้ าการตรวจสอบมาหลายปีแลว้ และในโอกาสต่อไปขอใหร้ะบุจ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีในหนงัสือเชิญประชุมดว้ย  
 
นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อผูถื้อหุน้วา่ ส าหรับ นายชูพงษ ์                                  

สุรชุติกาล ในการแต่งตั้งปีน้ีจะเป็นผูส้อบบญัชีปีท่ีสาม 
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ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสนอขอ้คิดเห็นและเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีกประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 
โดยในวาระน้ี ตอ้งใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 

รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 230 คน นับจ านวนหุ้นรวมกนัได ้421,471,957 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 85.9431 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 

        
  มต ิ ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ง
นายชูพงษ ์สุรชุติกาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือนายเพ่ิมศกัด์ิ  วงศ์พชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3427 และ/หรือนายมนูญ  มนูสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4292 และ/หรือนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3440 จากบริษทั ดีลอยททู์ช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้บริษทั ดีลอยททู์ช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอ่ืน
ของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษทัแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
จ านวน 2,420,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จ านวน 1,510,000 บาท และค่าบริการอ่ืน ๆ อีก 
80,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 422,357,557 99.9729 
ไม่เห็นดว้ย                      114,400 0.0270 
งดออกเสียง - 0.0000 
บตัรเสีย - 0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมด 422,471,957 100.0000 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท 
 

ประธานไดม้อบให้ นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัให้
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
         นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เสนอวา่ บริษทัมีความประสงค ์ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั เก่ียวกับการยกเลิกใช้ตราประทับของบริษทัในการลงนามของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัเพื่อความ
สะดวกและคล่องตวั สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากลนิยม โดยให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั จ านวน 3 ขอ้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ 
ในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 
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(1) ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในขอ้บงัคบั ขอ้ 33. โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัน้ี 
  ขอ้ความเดิม   
   ขอ้ 33. ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั เป็นผูมี้อ านาจ 
    ลงนามผกูพนับริษทั 
    คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั   
    พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
  ขอ้ความใหม่  
   ขอ้ 33. ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั เป็นผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  
    คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
 

(2) ใหย้กเลิกขอ้บงัคบั ขอ้ 51. โดยการยกเลิกตราประทบัของบริษทัดงัน้ี 
                               ขอ้บงัคบัท่ียกเลิก 
   ขอ้ 51  ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
 

                  
 
 (3) ใหแ้กไ้ขล าดบัเลขท่ีขอ้ของขอ้บงัคบัขอ้ 52. เป็นขอ้ 51. แทน ท าใหข้อ้บงัคบัของบริษทัคงเหลือ 51 ขอ้  
  โดยมีรายละเอียดท่ีแกไ้ข ดงัน้ี 
  เลขท่ีขอ้เดิม   
   ขอ้ 52. ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
     พิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 
  เลขท่ีขอ้ใหม่   
   ขอ้ 51. ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
     พิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่    ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัจ านวน 3 ขอ้ เก่ียวกบัการยกเลิกใชต้ราประทบัของบริษทั พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัจ านวน 3 ขอ้ เก่ียวกบัการยกเลิกใชต้ราประทบัของบริษทั โดยในวาระน้ี ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 231 คน นับจ านวนหุ้นรวมกนัได ้422,472,957 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.1472 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  490,408,365 หุน้ 

 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัจ านวน 3 ขอ้ เก่ียวกบัการยกเลิกใชต้ราประทบัของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 422,466,057 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง                          6,900 0.0016 
บตัรเสีย - 0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมด 422,472,957 100.0000 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัใิห้แก้ไขเพิม่เตมิข้อก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัท 
 

ประธานไดม้อบใหน้างเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดอ านาจกรรมการของบริษทั  

 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เสนอวา่ บริษทัมีความประสงค์ ให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนด
อ านาจกรรมการของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงจากเดิมให้กรรมการสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัโดยไม่ตอ้งประทบัตราส าคญั
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีแกไ้ขตามท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ 
 

 ขอ้ความเดิม   
  นางภทัรา  ศิลาอ่อน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวฒิุ  ไรวา  นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการสองในส่ี 
  คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั หรือ กรรมการหน่ึงในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบันางปัทมาวลยั รัตนพล หรือ  
  นายวทูิร ศิลาอ่อน  หรือ  นายก าธร   ศิลาอ่อน  รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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 ขอ้ความใหม่  
  นางภทัรา  ศิลาอ่อน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวฒิุ  ไรวา  นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการสองในส่ี 
  คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั หรือ กรรมการหน่ึงในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกบันางปัทมาวลยั  รัตนพล หรือ  
  นายวทูิร ศิลาอ่อน  หรือ  นายก าธร   ศิลาอ่อน รวมเป็นสองคน 
 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นวา่    ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ควรอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดอ านาจกรรมการบริษทั พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมได ้

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัแกไ้ข

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดอ านาจกรรมการบริษทั โดยในวาระน้ี ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 

อน่ึง มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี 
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 233 คน นับจ านวนหุ้นรวมกนัได ้422,474,527 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.1475 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  490,408,365 หุน้ 
 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเห็นควรอนุมติัแกไ้ขแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดอ านาจกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี  

 
มติ จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 422,360,127 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสียง                          6,900 0.0016 
บตัรเสีย                      107,500 0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมด 422,474,527 100.0000 

 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระต่าง ๆ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาล่วงหนา้แลว้นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระเขา้มายงับริษทั จึง
ไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือไดเ้สนอแนะเร่ืองอ่ืนใด
เพ่ิมเติมได ้
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  นายสุทศัน์ ขนัเจริญสุข ผูถื้อหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาการและภาพพจน์ของบริษทัท่ีดู
แล้วยงัไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเท่าท่ีควร ในขณะท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมเมืองและคนไทย
เปล่ียนแปลงไปมาก จึงเสนอให้บริษทัตอ้งคิดอย่างจริงจงักบัอนาคตขา้งหน้าน้ี บริษทัจะพฒันาอย่างไรเพ่ือให้เขา้กับยุค
สมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 
 นายประเวศวฒิุ  ไรวา รองประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงวา่ เห็นดว้ยกบัความคิดของคุณสุทศัน์ โดยทางเอส 
แอนด ์พี ของเรานั้นจะคิดแบบ conservative ( อนุรักษนิ์ยม) ตลอดเวลา ดงันั้นการท าอะไรแปลกๆใหม่ๆนั้นตอ้งใชเ้วลา และ
ชา้นิดหน่ึง แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่ท า ปัจจุบนัเราท าอยู ่ถา้ผูถื้อหุ้นทั้งหลายสังเกตุจะเห็นวา่ไดมี้การปรับปรุงร้านใหม่ 
ไม่เฉพาะทางดา้นรูปลกัษณ์เอง ในดา้นของผลิตภณัฑก็์เช่นเดียวกนัมีการพฒันาไปค่อนขา้งเยอะเพื่อใหเ้ขา้กบัชีวติในปัจจุบนั 
และConcept ใหม่ๆเราก็พยายามท่ีจะพฒันา เร่ืองของการขยายงานนั้ น ทางเอส แอนด์ พี ได้มีแนวทางท่ีจะขยายไปใน
ต่างประเทศให้มากข้ึน จริงๆแลว้เราไดเ้ปิด concept ใหม่ไปเม่ือวานน้ีเอง เป็น concept ของคนรุ่นใหม่ขอเชิญไปท่ีชั้น 5 
สยามพารากอน เป็นconcept ท่ีเรียกวา่ co creation concept  โดยเรียกวา่ “ Play Café ” เป็นร้านกาแฟผสมกบัการขายของเล่น 
โดยคนท่ีเป็นตน้ความคิดคือ คุณปราการ ไรวา เพื่อให้เป็นการพฒันาให้เขา้กบัคนรุ่นใหม่บา้ง และมี Concept ใหม่อีกอยา่ง
หน่ึงซ่ึงยอมรับวา่เป็นความคิดของคนรุ่นเก่าคือ เราก าลงัพฒันาเอส แอนด์ พี ส าหรับอนาคตข้ึน โดยเป็นความคิดของผมเอง 
เหมือนอยา่งท่ีคุณสุทศัน์พดูเลย โดยท่ีเราด าเนินการมากวา่ 40 ปีแลว้นั้นจะเป็นอะไรท่ียาวนานแลว้ เราน่าจะท าอะไรท่ีเป็น 40 
ปีขา้งหนา้มากกวา่ จึงเกิด Concept “ S&P Head Quarter ”ซ่ึงก าลงัจะเปิดในเดือนพฤษภาคม ท่ีส านกังานใหญ่ท่ีตึกอิตลัไทย 
เน้ือท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร มนัจะเป็นเหมือนประสบการณ์ของเอส แอนด์ พี ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยอาหาร 
80% คลา้ยๆเอส แอนด์ พี แต่จะเป็นอะไรท่ีเราพฒันาเพ่ืออนาคตมากกว่า เม่ือมองกลบัไปในอดีตแลว้เราคิดว่าอดีตผ่าน
มาแลว้อนาคตคือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เราพยายามจะท าส่ิงท่ีเกิดข้ึน คนท่ีรับผิดชอบจะเป็นรุ่นใหม่ๆเหมือนกนั รบกวนช่วยกนั
ประชาสัมพนัธ์หน่อย คนท่ีเขา้มาในร้านจะไดเ้ห็นประสบการณ์ของเอส แอนด์ พี ปัจจุบนัและอนาคต จะไดเ้ห็นการท าเคก้ 
จะไดเ้ห็นทุกอย่างท่ีเราท า จะได้เขา้ใจว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนจนมาถึงโต๊ะอาหารของท่านนั้นเกิดข้ึนมาไดอ้ย่างไร ไม่ใช่อยู่ดีๆสั่ง
อาหารมาทานท่ีโตะ๊ทานแลว้จบกนัตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีรับประทานดว้ย อนัน้ีเป็น concept ใหม่ท่ีเราพฒันาข้ึนมา  
 
 นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมต่อวา่ หากพิจารณาแลว้จริงๆ เราอาจจะเป็นมา้
ท่ีออกตวัชา้ แต่มัน่คง ในเร่ืองของการขยายตวัไปในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) เราคิดวา่ส่ิงท่ีเราไปทดลองแลว้เปิดท่ี
กมัพชูาไดเ้ป็นผลส าเร็จ คงจะเป็นกา้วท่ีเร็วข้ึนมากกวา่สองปีท่ีผา่นมา เราจะมีการลงทุนในconcept ใหม่ในประเทศจีนอาจจะ
จากปักก่ิงมาท่ีเซ่ียงไฮ ้ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศองักฤษ คงจะเป็นกา้วกระโดดอีกอนัหน่ึง
ท่ีเราจะตอ้งเรียนรู้และตอ้งพยายามผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน แมแ้ตใ่นเร่ืองของการท าผลิตภณัฑท่ี์คุณก าธร ศิลาอ่อน เขา้มาเสริม 
พฒันาสินคา้ใหม่ๆ ตอนน้ีขา้วเหนียวหมูป้ิงไม่ตอ้งไปซ้ือตามขา้งทางแลว้ เขา้มาท่ีเอส แอนด ์ พี จะไดส่ิ้งท่ีสะอาด ปลอดภยั 
และอร่อยดว้ย เหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยเร่งและผลกัดนัใหอ้งคก์รของเราไดก้า้วต่อไป เรามองเร่ืองของไลฟ์สไตลใ์หม่ๆ เร่ืองของ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนดิจิตลั บนทุกอยา่ง แต่การเคล่ือนตวัของการผสมผสานขององคก์รท่ีมีอาย ุ 43 ปีนั้น เพ่ือท่ีจะท าใหเ้กิดความ
มัน่คง ความสามคัคี และไปดว้ยกนับางทีจะใชเ้วลานิดหน่ึงแต่รับรองวา่เราจะเป็นหน่ึงเดียวกนัท่ีจะกา้วต่อไปขา้งหนา้ 
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 นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการอิสระ ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ อนัดบัแรกการขายอาจจะไม่ใช่ค าตอบทั้งหมด 
โดยในปีน้ียอดขายเราเติบโตไป 4% ผลก าไรเติบโตไป 22% เงินปันผลเติบโตไป 37.5% เม่ือสามปีท่ีแลว้เป็นคร้ังแรกท่ีเอส 
แอนด์ พี ตดัสินใจปิดสาขาทั้ งหมดกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ โดยเหตุผลท่ีปิดสาขาพวกน้ีเน่ืองจากขาดทุน แต่ได้มีการตั้ง
ส ารอง โดยวนัรุ่งข้ึนท่ีเราตั้งส ารองไปนั้น เราไดก้ าไรเพ่ิมข้ึนทนัที พบวา่ตวัท่ีขาดทุนหายไป ดงันั้นการขายจึงเป็นส่วนหน่ึง 
และอีกประเด็นหน่ึงในเร่ืองขององค์กรท่ีอยู่มายาวนาน ส าหรับเอส แอนด์ พี สามารถท าได้หลายอย่าง แต่ไม่ใช่ร้านคา้ท่ี
ใครๆก็ท า ตอ้งอยูท่ี่สินคา้ดว้ย อยา่งเช่นขนมไหวพ้ระจนัทร์ท่ีส่วนแบ่งการตลาดของเราเป็นอนัดบัหน่ึง ปีๆหน่ึงเราขายได ้
300-400 ลา้นบาท โดยท่ีปีท่ีแลว้เกิดปรากฎการณ์ท่ีขนมไหวพ้ระจนัทร์ของเอส แอนด ์พี ไม่พอขาย โดยเราขายเพ่ิมข้ึน 25% 
น่ีแค่ส่วนหน่ึงของสินคา้ ทางเรายงัไดน้ าแฟรนไชส์ไม่วา่จะเป็นไมเซน หรือ อุมิโนะฮานะ ซ่ึงอนัน้ีไดเ้กิดข้ึนภายในสองปี ผม
ยอมรับวา่เอส แอนด ์พี เป็น Family Restaurant ในระยะเวลาท่ีผา่นมา 5 ปี ท่ีคิดวา่ เอส แอนด ์พี เปล่ียนไปเยอะมากแต่อาจจะ
ยงัไม่ถึงจุดท่ีทุกคนพอใจ และคิดว่าเราเดินมาถูกทางแลว้ ปัจจุบันเรามองไป 5 ปีล่วงหน้าโดยท่ีเราเติบโตไปมากข้ึน และ
อยากใหม้ัน่ใจวา่ทางผูบ้ริหารและทีมงานนั้นท าในส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ 
 
  นางสาวสมใจ  พจนเ์กษมสิน ท าหนา้ท่ีอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดก้ล่าว
แสดงความยนิดีและช่ืนชมบริษทัจากการท่ีไดรั้บใบรับรองจากโครงการ CAC และอยากทราบในล าดบัถดัไป บริษทัจะขยาย
ไปยงัคูค่า้ของเราหรือไม่อยา่งไร 
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ เรามีความรู้สึกยินดีท่ีเม่ือสามปีก่อนไดรั้บ
เลือกเป็นหน่ึงในองคก์รท่ีจะมีส่วนร่วมในเร่ืองของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ในปีน้ีทางกลุ่มของบริษทัเราไม่หยดุย ั้งท่ี
จะปลูกฝังภายในองค์กรในเร่ืองของการท างานท่ีดี ซ่ือตรงและโปร่งใส ในเร่ืองของคู่คา้รายใหญ่ๆเราไดติ้ดต่อให้เขา้ร่วม
กิจกรรมโดยเชิญชวนวา่เป็นองคก์รท่ีตอ้งสร้างเสริมไปดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นองคก์รเอกชน หรือภาครัฐบาล เพ่ือประเทศของ
เราต่อไปซ่ึงยงัอยูใ่นขั้นด าเนินการและคงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะร่วมอยา่งเต็มท่ีในการท่ีจะป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่
และก็เป็นประเทศท่ีโปร่งใสในอนาคตแมจ้ะเป็นเพียงมดตวัเลก็ๆท่ีจะช่วยในเร่ืองน้ีก็แลว้กนั 
 

นายสุทัศน์ ขนัเจริญสุข ผูถื้อหุ้นไดก้ล่าวเพ่ิมเติมถึงส่ิงท่ีกงัวลไม่ใช่ยอดขายแต่เป็นเร่ืองของภาวะการ
แข่งขนัในตลาด ซ่ึงตนเป็นลูกคา้ประจ า ทานทุกปี ทุกเดือน ทุกอาทิตย ์ทานท่ีร้านในกลุ่มของสนามบิน แมก้ระทัง่ทานท่ี
ต่างประเทศจึงทราบดี และในหนา้ 28 ของรายงานประจ าปีท่ีเห็นวา่เรามีดีหลายอยา่ง แต่จะสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ไดอ้ยา่งไรบา้ง หลายๆอยา่งของธุรกิจยงัไม่ไดเ้ต็มท่ี แลว้เม่ือเราเจอคู่แข่งส่ิงท่ีเรากงัวลคือเราจะแข่งแพเ้ขา และอีกประเด็น
หน่ึงคือ จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาค่อนขา้งมากในขณะน้ี เรามีโอกาสท่ีจะไปดึงส่วนน้ีมาบา้งหรือไม่ 
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ เป็นค าถามท่ีค าตอบจะเกิดข้ึนภายในวนัท่ี  
1 พฤษภาคม 2559 น้ี พอดีจะมีการเปิดศูนยอ์ญัมณีท่ีสุวรรณภูมิและท่ีภูเก็ตและมีนกัท่องเท่ียวประมาณ 3,000 – 4,000 คนต่อ
วนั เราจะเปิดเป็นคร้ังแรกท่ีนัน่ เพื่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว เช่ือวา่ถึงส้ินปีน้ีในเร่ืองของตวัเลขและผลก าไรจะมีเขา้มาอยา่ง
แน่นอน 

 
25/อน่ึงใน... 
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  อน่ึงในระหวา่งการประชุมไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม จนเม่ือเสร็จส้ินการ
ประชุมมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 126 คน นบัจ านวนหุ้นได ้162,717,482 หุ้น และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาเขา้
ร่วมประชุม 110 คน นบัจ านวนหุ้นได ้259,759,220 หุ้น รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 236 คน นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัได ้422,476,702 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.1479 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 490,408,365 หุน้ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้

ร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 15.38 น. 
 
 

 
      ลงช่ือ              ประธานท่ีประชุม 
               ( นางภทัรา   ศิลาอ่อน ) 
 
 
      ลงช่ือ             เลขานุการท่ีประชุม 
               ( นายวทูิร   ศิลาอ่อน ) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


