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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1. รับรองรายงานรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 
 
 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามญัประจําป 2559 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 

ณ หองประชุม Convention C โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ 

เลขที่ 171 ถนนสขุุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางภัทรา  ศิลาออน ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และไดมอบหมายใหเจาหนาที่

บริษัทแจงรายละเอียดองคประชุมตอท่ีประชมุโดยขณะเปดประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 79 คน นับจํานวนหุนได 

156,664,496 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุม 98  คน นับจํานวนหุนได 252,814,965 หุน รวม

จํานวน   ผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 177  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 409,479,461 หุน คิดเปนรอยละ 83.4977 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 490,408,365 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
 

กอนเริ่มประชุมไดมีการชี้แจงหลักเกณฑวิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได

แจกใหแกผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังตอไปนี ้
 

1.   ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระที่ไดสงรายละเอียดใหแกผูถือหุนแลว และในทุกวาระจะ

มีการเสนอเพื่อพิจารณา รับหรืออนุมัติ หรือเพื่อการใด ๆ ใหแกผูถือหุนพิจารณาลงมติทุกวาระ และเพื่อไมเปนการรบกวนเวลา

ของผูถือหุนมากเกินไป ในการลงมติในแตละวาระภายหลังจากที่มีการเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมแลว ทานประธานที่ประชุม

จะใชวิธีสอบถามวาจะมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม  

2.   ถาผูถือหุนมีความประสงคจะลงมติ โดยไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระเรื่องใด ๆ ขอใหผูถือหุน

แสดงโดยวิธีการยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนซึ่งฝายรับลงทะเบียนไดแจกบัตรลงคะแนนที่มีบารโคด สําหรับผูถือหุนทุกทาน

ใหแกผูถือหุนกอนเขาหองประชุม ซึ่งทั้งหมดเจาหนาที่ไดกรอกชื่อและจํานวนหุนไวใหแลวขอใหผูถือหุนทุกทานโปรด

ตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับครบถวนถูกตองหรือไม  

3. การใชบัตรลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยการออกเสียงลงคะแนน

จะนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย   

ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได เวนแต ผูถือหุนที่เปนผูลงทุน

ตางประเทศ  และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดย

ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 

4. การแจงความประสงคลงในชองงดออกเสียงในวาระเรื่องใดๆ จะถือวาผูถือหุนมีความประสงคไม 

ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น  
 

12 / 5. ในการลง… 
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                             5.    ในการลงคะแนนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจะตองทําเครื่องหมายลงในชองเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรือ งดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น พรอมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง และเพื่อความ

รวดเร็วในการนับคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอนเทานั้นสวนผูที่ไมยกมือ 

จะถือและนับเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยกับคณะกรรมการตามที่เสนอท้ังหมด 
 

                              6.    สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จึงไมมีการลงคะแนน

แตอยางใด 
 

                              7.    สําหรับวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการเทานั้น ที่จะขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติโดยใชบัตร

ลงคะแนนเสียง ซึ่งทานผูถือหุนสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในชองการแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือชองการแตงตั้ง

กรรมการรายบุคคลอยางใดอยางหนึ่งก็ได และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะไดมีการแจงผลการตรวจนับคะแนน

เสียงท่ีกรรมการแตละทานไดรับเลือกตั้งเปนรายบุคคล 
 

                               8.    เมื่อประชุมแลวเสร็จผูถือหุนที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู กรุณาสงบัตร

ลงคะแนนเสียงท้ังหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุม 
 

                               9.   สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบ

ฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ทานจะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา

เทานั้น 
 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวาในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้  จะมีการบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับขอสอบถามและความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยบริษัทไดจัดเตรียมไมโครโฟนไวใหแลว จึงขอใหผู

ถือหุนที่ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจงชื่อและนามสกุลใหแกที่ประชุมทราบกอน เพื่อบริษัทจะไดบันทึกให

ถูกตองครบถวนตอไป             
 

ที่ประชุมรับทราบแลวไมเสนอความเห็นเปนอยางอื่นและไมมีผูถือหุนเสนอตนเองหรือผูถือหุนอื่นใดเปนผู

สังเกตการณตรวจนับคะแนนเสียง ผูดําเนินการประชุมจึงไดเรียนเชิญนายพีระสันติ์ สัมฤทธิ์อุทัย ท่ีปรึกษากฎหมายเขารวม

เปนผูสังเกตการณตรวจนับคะแนนเสียงอิสระ เพื่อใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีในการประชุมผูถือหุน 
 

จากนั้นประธานไดกลาวเปดประชุมและขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม พรอมแนะนําคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ยอย ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูบริหารของบริษัท ดังตอไปนี้   
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กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางภัทรา   ศิลาออน ประธานกรรมการ 

2. นายประเวศวุฒิ   ไรวา รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอวิรุทธ   วงศพุทธพิทักษ กรรมการอิสระ และ                                

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ 

                  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายปยะ   ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบ 

                  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

                   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 

8. นางปทมาวลัย รัตนพล กรรมการ และ                                       

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

9. นายจอหน  สกอต ไฮเน็ค  กรรมการ และ                                        

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

10. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการผูจดัการใหญ และ                     

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

11. นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการ                                    

  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ         

  เลขานุการบริษัท 

12. นายกําธร ศิลาออน กรรมการ และ 

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

  (เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน รอยโทวรากร ไรวา  

  ที่ขอลาออกไปเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559) 

 

ผูสอบบญัชีที่เขารวมประชุม 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  และคณะผูสอบบญัชี ป 2558 

    บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชมุ 

นางสาวปาลาว ี บุนนาค และ     บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

นายพีระสันติ์ สัมฤทธิ์อุทัย 

   

ผูบริหารของบริษัท 

นายสมจติร กิติธีระกลุ  รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี ่

นายภากรณ ทิวเจริญ  รองผูจัดการใหญสายการขาย 

นายอําพล เรืองธุระกิจ  ผูอํานวยการสายบญัชีและการเงิน และ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสุภาวด ี หุตะสิงห  ผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 และศูนยการเรียน 

  ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจดัการใหญ และ 

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

   คาตอบแทน 

นางมารยาท เหลานิพนธ   ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกจิ 

นายมนตร ี ลีทวีกุลสมบูรณ  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมเจตน วัธนเวคิน  ผูอํานวยการสายงานธุรกิจ 1344 

นายรชฎ อรุณพันธุ  ผูอํานวยการสายการตลาด 
 

                              ประธานไดกลาวสรปุสารจากประธานกรรมการบริษัท ป 2558  เปนอีกหน่ึงปท่ี เอส แอนด พ ี 

ดําเนินธุรกิจมาถึงปท่ี 43 ผานสถานการณตางๆมามากมาย พรอมทั้งยังคงเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและมั่นคง เพื่อให

บรรลุวสิัยทัศนท่ีวา  “ เราจะเปนผูนําในธุรกิจรานอาหารไทยและผลิตภณัฑเบเกอรี่ทีไ่ดรับความชื่นชอบทั่วโลก ” 
 

   เอส แอนด พี  มีความมุงมั่นในการใหบริการและผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหกับลูกคา จึงไดมีการพัฒนา

หลายๆ ดานในปที่ผานมา นอกจากการสรางโรงงานผลิตเบเกอรี่ที่ลําพูนแลว ยังมีการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความ

ชํานาญเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ผานศูนยการเรียน เอส แอนด พี  รวมทั้งการฝกนักเรียนสายวิชาชีพ

จากทั่วประเทศผานระบบทวิภาคี ซึ่งเปนที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาดานอาชีวศึกษาวา เอส แอนด พี  เปนผูนําในการ

สราง เยาวชนใหเปนคนดีและคนเกงอยางยั่งยืน รวมไปถึงการฝกอบรมบุคคลากรใหมีความเอาใจใส และความชอบในงานที่

ทําเพื่อ 

มอบสินคาและการบริการที่ประทับใจใหกับลูกคาทุกทาน 
 

   ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุก

ทานที่ใหความสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา เราจะยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมุงมั่นในการรักษาคุณภาพของ  

เอส แอนด พี  ในการมอบการบริการที่ดีเยี่ยมและผลิตภัณฑที่เปนยอด ตามความหมายของ เอส แอนด พี  นั่นคือ                          

“ Super Service and Premium Products”  
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จากนั้นประธานกรรมการจึงไดเริ่มดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

  

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 

 

ประธานไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 แลว มีความเห็น

วาการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งเปดโอกาสให

ผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติมได  

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2558 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 202  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 421,206,416 หุน คิดเปนรอยละ 85.8889 

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

   

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 421,206,416 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 421,206,416 100.0000 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 

 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานไดมอบหมายให

นางเกษสุดา ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูอธิบายเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตอที่ประชุมเพิ่มเติม  
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นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ ไดอธิบายถึงภาพรวมการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการ

ของบริษัทในรอบปที่ผานมาประกอบการฉายสไลดตอท่ีประชุม ดังนี ้
  

ในป 2558 ที่ผานมาไดมีการดําเนินงานทางธุรกิจเปนไปตามแผนที่ทางหนวยงานไดจัดทําขึ้นอยาง

รอบคอบ เพื่อที่จะนําพาให เอส แอนด พี ยังคงเปนแบรนดที่ไดรับความชื่นชอบจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ

ตลอดมา  บริษัทเอส แอนด พี ไดดําเนินการตามหลักใหญ ๆดังตอไปนี้ ทางเอส แอนด พีไดมีการสรางแบรนดใหเติบโตขึ้น

อยางเขมแข็ง และมีการขยายเครือขายอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นคงรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การบุคคล 

และเทคนิค เทคโนโลยีตางๆ ในขณะเดียวกันบริษัทก็ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน

ทั้งทางดานทักษะ การบริการลูกคา การเรียนรูสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน พรอมทั้งมีการพัฒนาเรื่องจิตใจ คุณธรรม และ

จริยธรรม เพื่อที่จะใหพนักงานทุกทานมีใจรักในการทํางาน มีความสุข มีความสนุก และใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปที่ผานมาทางเอส แอนด พี ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในกลุมประเทศอาเซียน 

ประเทศอังกฤษ โดยมีความรวมมือเปนอยางดีกับกลุมไมเนอรกรุป และคูคาในประเทศตางๆโดยรายละเอียดจะปรากฎตาม  

วีดีทัศนที่จะนําเสนอตอจากนี้  และขอใหคํามั่นวาบริษัทเอส แอนด พี จะยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง เขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเปนหนึ่งของแบรนดธุรกิจอาหารของคนไทยใหเปนที่ชื่นชอบและคงอยูตอไปกับประเทศไทยอยางยั่งยืน

ตลอดไป  
 

โดยในปนี้การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ไดจัดทําวีดีทัศนสําหรับ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 
 

 บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือเปนหนึ่งในผูนําดานการประกอบ

ธุรกิจรานอาหารทั้งในและตางประเทศ รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ กาแฟและเครื่องดื่ม  อีกทั้งยังเปนผูผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหาร อาทิเชน เนื้อสัตวแปรรูป และอาหารแชแข็ง ภายใตชื่อ เอส แอนด พี และแบรนดอื่นๆ กลุมธุรกิจที่

ดําเนินการโดยบริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท และบริษัทยอย ไดแก รานอาหารเอส แอนด พี, รานเบเกอรี่เอส แอนด พี,        

รานกาแฟบลูคัพ, บริการจัดสงอาหาร ดิลิเวอรรี่ 1344, บริการจัดเลี้ยงเคเทอรแมน, ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่  
 

นอกจากนี้บริษัทยังมีธุรกิจรานอาหารภายใตแบรนดอื่น ไดแก รานอาหารวานิลลากรุป ที่ออกแบบมา

สําหรับลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานที่ทันสมัย รานพาทิโอ รานอาหารนานาชาติในลักษณะ โฮม สไตลคุกกิ้ง  รานภัทรา 

ไฟน ไทย คูซีน รานอาหารญี่ปุนประเภททงคัตสึแบรนดไมเซน รานอาหารญี่ปุนแบบไคเซคิแบรนดอุเมะโนะฮานะ ไอศกรีม

ซุปเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงแบรนดฮาเกน-ดาส ธุรกิจฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส ซึ่งใหบริการดานโภชนาการที่

หลากหลาย รวมทั้งโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ที่พัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารใหมีมาตรฐานและเปนที่

ยอมรับ   นอกจากนีบ้ริษัทยังมีกลุมธุรกิจในตางประเทศภายใตแบรนด Patara, Suda, Siam Kitchen, Bangkok Jam, และ 

S&P โดยมีจํานวนรานอาหารในตางประเทศรวมทั้งสิ้น 23 ราน ใน 6 ประเทศท้ังในยุโรปและเอเชีย  
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ในป 2015 มีประเด็นทางธุรกิจที่สําคัญดังนี้  การเปดจุดขายใหมของรานเอส แอนด พี จํานวน 11 แหง 

การปรับปรุงจุดขายเดิมจํานวน 25 แหง จึงทําใหมีจุดขายของรานในประเทศรวมทั้งสิ้น 466 แหง สําหรับธุรกิจขายสงอาหาร

และเบเกอรี่สําเร็จรปู ในป 2015 มีการแนะนําสินคาใหมๆเขาสูตลาด การพัฒนาสินคารวมกับลูกคาหรือ OEM การขยายฐาน

ของลูกคาเขาสูรานคาปลีก ซุปเปอรมารเก็ต และชองทางโมเดิรนเทรดตางๆ สงผลใหยอดขายเติบโตสูงข้ึนจากปกอนรอยละ 

9.1  ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหอยูในกระแสความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ท้ังผลิตภัณฑ

เคก คุกกี้ ขนมไหวพระจันทร ผลิตภัณฑอาหาร และผลิตภัณฑเครื่องดื่มและขนมหวาน  ผลจากการดําเนินงานดังกลาวของป 

2015 จึงทําใหผลการประกอบการเปนไปตามงบการเงินดังตอไปนี้  
 

ในป 2015 บริษัทมีรายไดรวมของธุรกิจเปนจํานวน 7,631 ลานบาท   โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ  4 

โดยรอยละ 76 มาจากรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ รอยละ 13 มาจากรานอาหารในตางประเทศ รอยละ 10 มาจาก

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป และรายไดอื่นๆอีกรอยละ 1 บริษัทมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและคาเสื่อมราคา

หรือ EBIDA รวมทั้งสิ้น 1,134 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จากปกอน สงผลใหอัตราการทํากําไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่กําไรจาก

การดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 22 เปนผลอันเนื่องมาจากการวางกลยุทธการเพิ่มยอดขายจากการขยายสาขาควบคูไปกับการ

ควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทประกาศกําไรสุทธิจํานวน 606 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน 108 ลานบาท คิดเปน

อัตรากําไรที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 22  ณ สิ้นป  2015 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,807 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอน 182 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ซึ่งสวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และการลงทุนในบริษัทรวมที่

เพิ่มขึ้น ดานหนี้สินรวมแสดงยอด 1,308 ลานบาท ณ สิ้นป 2015 อยูในระดับเดียวกันกับปกอน  ในขณะที่สวนของผูถือหุน

รวม 2,499 ลานบาท ณ สิ้นป 2015 ซึ่งสูงกวาปกอนรอยละ 8 และมีอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม

เพียง 0.52 เทาเทียบกับป 2014 ที่ 0.56 เทา  ซึ่งเปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคงและความพรอมสําหรับการ

ขยายงานในอนาคต   
 

  นอกจากนี้ในดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทก็ตระหนักถึงความสําคัญ  จึงมุงมั่นในการสรางและพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางยั่งยืน โดยจัดอบรบหลักสูตรตางๆใหกับพนักงานในทุกระดับ ในขณะที่ศูนยการเรียน

เอส แอนด พี ก็มีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวถึง 6 รุน โดยในป 2015 มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาทุนปริญญาตรีทั้งหมดรวม 119 

คน รางวัลตางๆที่ไดรับในแตละสาขาธุรกิจเปนสิ่งยืนยืนถึงความสําเร็จและความมุงมั่นในการดําเนินธรุกิจเพื่อกอใหเกิดความ

ยั่งยืนอยางแทจริง  
 

นอกจากนี้ บริษัทเอส แอนด พี ยังคงดําเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคมเสมอมา ทั้งในเรื่องการตอตาน

คอรัปชั่น องคกรโปรงใส การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม และหนวยงานที่

ขาดแคลนตางๆ  
 

  S&P ขอขอบพระคุณผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานทุกทาน แมในปที่ผานมา S&P จะ

ประสบกับความทาทายในหลายๆดาน แตดวยการสนับสนุนจากทุกๆทาน เราจึงสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง แข็งแกรง 

และเราจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง เพื่อความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนรวมกัน 
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รวมทั้งยังไดรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของการรวมทุนของบริษัทในประเทศอังกฤษ ปรากฎวา ทางเอส 

แอนด พี มีผลประกอบการเมื่อสิ้นป 2558 มีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและคาเสื่อมราคาหรือ EBITDAถึง 470,000 ปอนด 

ดังน้ันเรื่องของการรวมทุนคงจะทําการแลวเสร็จภายในป 2559 นี้ ซึ่งทางฝายจัดการอยูระหวางการดําเนินงานใหเรียบรอย

มากที่สุดและเปนผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหุน 
 

  จากนั้นประธานใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานเพิ่มเติม    
 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ถือวาที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2558 
 

  
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดเรียนเชิญ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นตอที่ประชุม 

 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา คณะกรรมการบริษัท เอส 

แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยมี นางสาว คัทลียา    

แสงศาสตรา เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปยะ ซอโสตถิกุล เปนกรรมการ

ตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและ

รายการขัดแยงทางผลประโยชนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี  

 

  เพื่อใหบรรลุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม

รวมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในและฝายที่เกี่ยวของ จํานวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยาง

สม่ําเสมอ และมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมประชุมดวย 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการประชุมได 

ดังนี ้    
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                          1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2558                                         

                   โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และฝาย

จัดการอื่น ทีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจ

ในรายการที่เปนสาระสําคญัเชน การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการคาใชจาย การดําเนินงานในและตางประเทศ การ

ปองกันการทุจริต เปนตน เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแหง

ประเทศไทยที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจรวมทั้งไดมีการติดตามการปรับปรุงบัญชีตามขอสังเกตของผูสอบบัญชีโดยฝายบัญชีเห็นชอบใน

ทุกประเด็นที่เปนสาระสําคัญสงผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม  

 เมื่อสอบทานเปนที่พอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็นชอบตอรายงานของผูสอบบัญชี

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกลาวเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติกอนนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป  
 

          2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

        ไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึก

ขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามขอกําหนด

การควบคุมภายในและอํานาจหนาที่ดําเนินการของบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบงาน

คอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการประเมินของผูสอบ

บัญชีท่ีไมไดตั้งขอสังเกตที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

  อยางไรก็ตาม ในป  2558 ไดมี โครงการที่ จะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ERP (Enterprise Resource 

Planning) เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลดานคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น 
 

         3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน  

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ไดรับอนุมัติ พบวาผลการ

ปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายในดาน การพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรค

เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตาม

เปาหมายเปนสวนใหญซึ่งพิจารณาไดจากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งท่ีตรวจพบ และมีความเห็นรวมกัน

กับหนวยงานรับตรวจในการกําหนดมาตรการแกไขติดตามผลทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพภายในบริษัทโดยใหหนวยงานรับตรวจเปนผูประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผล

การประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายในซึ่งไดผลวามีคุณภาพเปนที่นาพอใจโดยไดนําขอเสนอแนะของหนวยงานรับตรวจมา

ปรับปรุงงานตรวจสอบใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
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  4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

      ไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของพบวาหนวยงานรับตรวจมีการ

ปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนที่นาพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการ

ติดตามใหแกไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังไดมีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสเพื่อใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 
 

          5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง  

                             ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพบวามีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและ

มีการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนสาระสาํคัญใหลดลงเปนที่ยอมรบัไดซึ่งเห็นไดจากผลการดําเนินงานที่เตบิโต

ของรายไดรวมดีกวาปกอน ๆ อยางตอเนื่อง โดยปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว นอกจากนี้

บริษัทยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหมที่สําคัญ ในเรื่องการคาดการณปจจัยความ

เสี่ยงท่ีสําคัญและกําหนดแนวทางท่ีจะใชลดความเสี่ยงใหนอยลง เมื่อจะเกิดปจจัยเสี่ยงตามที่คาดการณไว 
 

          6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน  

        คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับผูเกี่ยวของซึ่งความเหมาะสมและความเพียงพอในการ

ตรวจสอบรายการะหวางกันรวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนประจําทุกไตรมาส

พบวาในป 2558 การทํารายการระหวางกันจะมีลักษณะที่เปนธุรกรรมการคาตามปกติ และรายการเกี่ยวโยงก็เปนรายการ

ปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งไดเปดเผยรายการดังกลาวไวอยางเพียงพอในรายงานประจําปแลว  
 

         7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

       บริษัทมีความมุงมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใส

และตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีชองทางการรองเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและ

จรรยาบรรณ(Whistle Blower) เพื่อเปน การสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งในป 2558 มีการ

รองเรียนในเรื่อง การไมปฏิบัติตามระเบียบ การทุจริตเปนจํานวนไมมาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิ้นทุกเรื่อง 

และมีการจัดกิกรรมเพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในเรื่องการตอตาน

คอรรับชั่น ทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงปองกันมากขึ้น  
 

          8.  การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 

       ไดมีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลวเห็นวามีความ

เหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบให บริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป และจะ

เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 
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อนึ่งเพื่อใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝายจัดการไดมีการประชุม

รวมกับผูสอบบัญช ีโดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง  ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรบัความรวมมือเปนอยางดีรวมทั้งมีการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือได

ตลอดเวลา รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดมาตรฐาน

ยิ่งขึ้น 

  นางสาวสมใจ พจนเกษมสิน ทําหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ได

เสนอแนะในวาระนี้เปนวาระอนุมัติงบการเงิน แตไมมีการแสดงงบการเงินใหปรากฎในหนาจอนําเสนอในที่ประชุมอยางใด 

ดังนั้นอยากใหทานประธานชวยพิจารณาในเรื่องของการพิจารณาในวาะระตางๆที่เปนตัวเลข ใหมีการนําเสนอใหเห็น

เนื่องจากเปนหนาที่ของทานประธานที่จะตองนําเสนอใหแกผูถือหุนตางๆใหทราบแมวาจะมีการแจกรายงานประจําปไปกอน

แลวก็ตาม 

                       นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงตอผูถือหุน เนื่องจากในวีดีทัศนนําเสนอรายงานผล

การดําเนินงานดังกลาวมีภาพแสดงรายละเอียดที่เปนตัวเลขสําคัญตางๆมากและทั้งในสวนของกําไรขาดทุนและงบดุลไดมีการ

แสดงรายการที่ครบถวนใหเห็นและมีการอธิบายใหทานผูถือหุนไดทราบอยางชัดเจนแลว แตอยางไรก็ตามจะพิจารณาจัดทํา

ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสนอขอคิดเห็นและเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําป 2558 โดย     

ในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังสิ้น 217 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 421,451,531 หุน คิดเปนรอยละ 85.9389 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 
    

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 421,451,531 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 421,451,531 100.0000 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 
 

ประธานไดมอบหมายให นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญเปนผูอธิบายเกี่ยวกับการจายเงินปน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ตอที่ประชุม 
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญรายงานตอท่ีประชุมวา ตามที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใน

อัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได และจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกําไร

สุทธิ 606.13 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมแลวเทากับ 1,200.58 ลานบาท จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ

จัดสรรจายเปนเงินปนผลประจําป 2558 จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมในอัตราหุนละ 1.10 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท

จํานวน 490,408,365 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 539.45 ลานบาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการ

จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในอัตราหุนละ 0.20 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 98.08 ลานบาท 

คงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายในคราวนี้ในอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 441.37 ลานบาท โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้
 

                หุนละ(บาท)           จํานวนเงิน(บาท) 

 (1) จายจากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานประจําป 2558 ซึ่ง    0.40    196,163,346.00 

   เปนกําไรที่เสียภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20 ซึ่งผูถือหุน 

   บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงิน 

   ได เงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 

 (2) จายจากกําไรสะสม ซึ่งเปนกําไรที่เสียภาษีเงินไดในอัตรา     0.15     73,561,254.75 

   รอยละ 30  ซึ่งผูถือหุนบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษ ี

   ในการคํานวณภาษีเงินได เงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ 

   แหงประมวลรัษฎากร 

 (3) จายจากกําไรสะสม ซึ่งเปนกําไรที่เสียภาษีเงินไดในอัตรา     0.15     73,561,254.75 

   รอยละ 25 ซึ่งผูถือหุนบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษ ี

   ในการคํานวณภาษีเงินได เงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ  

   แหงประมวลรัษฎากร 

 (4) จายจากกําไรสะสม ซึ่งเปนกําไรที่เสียภาษีเงินไดในอัตรา     0.20     98,081,673.00 

   รอยละ 23 ซึ่งผูถือหุนบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษ ี

   ในการคํานวณภาษีเงินได เงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ  

   แหงประมวลรัษฎากร 
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โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน หรือ Record Date เพื่อ

สิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุน ควร

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ  ผลการดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตรา 

1.10 บาทตอหุน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบการ

จายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังสิ้น 222 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 422,461,536  หุนคิดเปนรอยละ 86.1448 ของ

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 490,408,365 หุน 
   

 มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท โดยคงเหลือเงินปนผลที่จะจาย ในคราวนี้ในอัตราหุนละ 

0.90 บาท โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน หรือ Record Date เพื่อสิทธิในการ

รับเงินปนผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผล ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามรายละเอียดที่

คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,461,536 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,536 100.0000 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงมอบใหนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูรายงานความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 
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นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานความเห็น

เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2559 ดังนี ้
 

 ดวยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกับบรษิัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

มีขนาดใกลเคียงกันรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจ    
  

 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนที่ผูถือหุนไดรับในป 2559 นี้  

จึงเสนอใหกําหนดคาบําเหน็จประจําปแกคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 

750,000 โดยใหประธานกรรมการบริษัท ไดรับในอัตรา 360,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทานในอัตราทานละ 

240,000 บาท   

                        สําหรับคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดยอยอื่นๆซึ่งมิได

มีการเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลา 5 ปแลว สําหรับป 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาปรับปรุง

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในตําแหนงตางๆ ตามรายละเอียดดังน้ี  
 

คาตอบแทนประจํา 
 

คาตอบแทนประจํา    

(บาท/คน/เดือน) 

ป 2559 (ปท่ีเสนอ) ป 2558 

ประธาน 
กรรมการ             

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ                

ที่ไมเปนผูบริหาร 
ประธาน 

กรรมการ             

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ             

ที่ไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 37,500 25,000 25,000 30,000 20,000 20,000 

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

คาเบี้ยประชุม  
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คาเบี้ยประชุม 

(บาท/คน/ครั้ง) 

ป 2559 (ปท่ีเสนอ) ป 2558 

ประธาน                 

(ที่ไมเปนผูบริหาร) 

กรรมการ          

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ             

ที่ไมเปนผูบริหาร 

ประธาน                 

(ที่ไมเปน

ผูบริหาร) 

กรรมการ             

ที่เปนผูบริหาร 
กรรมการ             

ที่ไมเปนผูบริหาร 

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

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

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า  แ ล ะ     

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

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

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 30,000 - 20,000 
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 ทั้งนี้คาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ใหมีผลเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559   

เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือ

สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนใหทําการ

แกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 
 

 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควร

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2559 โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 224 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 422,461,546 หุนคิดเปนรอยละ 86.1448 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  490,408,365 หุน 
 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2ใน3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมอนุมัติคาบําเหน็จประจําปแกประธานคณะกรรมการบริษัท 360,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตรา

ทานละ 240,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และอนุมัติคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับ

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ตามอัตราที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
         

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,347,146 99.9729 

ไมเห็นดวย 114,400 0.0270 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,546 100.0000 
 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ประธานแจงตอประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณา สรรหาและ

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระแลว จึงขอเรียนเชิญ       

นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
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นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานวา ตามขอบังคับ

ของบริษัท กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปน

อัตรา ในปน้ีมีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ 
     

  1.  นายขจรเดช ไรวา  กรรมการ 

  2.  นางเกษสุดา ไรวา  กรรมการ  และกรรมการผูจัดการใหญ 

  3.  นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  4.  นายจอหน สกอต ไฮเน็ค  กรรมการ  

      

โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อรับ

การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเขามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก

วาระหนึ่ง ทั้งนี้โดยไดพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งไดพิจารณาถึง

คุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทสําหรับขอมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงตอไป อีกวาระหนึ่ง 

  

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้ง

กรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล จึง

ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะทุกทานลงมติโดยใชบัตรลงคะแนน

เสียง ซึ่งสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในชองการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด หรือชองการแตงตั้งกรรมการรายบุคคลอยางใด

อยางหนึ่งก็ได และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะไดมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนเสียงท่ีกรรมการแตละทาน

ไดรับแตงตั้งเปนรายบุคคล  
 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมท้ังสิ้น 225 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 422,461,551  หุนคิดเปนรอยละ 86.1449 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 
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มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

1.  นายขจรเดช ไรวา                     กรรมการ 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,454,651 99.9983 

ไมเห็นดวย                     6,900                     0.0016 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
  
 

2.  นางเกษสุดา ไรวา                    กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,454,646 99.9983 

ไมเห็นดวย                    6,900                         0.0016 

งดออกเสียง               - 0.0000 

บัตรเสีย                          5 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
 

 3.  นางสาวคัทลยีา แสงศาสตรา            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,454,646 99.9983 

ไมเห็นดวย                     6,905                         0.0016 

งดออกเสียง                - 0.0000 

บัตรเสีย                          -                                0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
 

4.  นายจอหน สกอต ไฮเน็ค  กรรมการ    

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,454,646 99.9983 

ไมเห็นดวย                     6,900                         0.0016 

งดออกเสียง                -    0.0000 

บัตรเสีย                          5                                0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,461,551 100.0000 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2559 
 

ประธานไดเรียนเชิญนางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็น

เพิ่มเติม  
 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นสมควรแตงตั้ง   
 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือ 

นายมนูญ มนูสุข  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ 

นายเพิ่มศักดิ์   วงศพัชรปกรณ   ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427   และ/หรือ 

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบด ี  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3440 
 

จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 2,420,000 บาท และสําหรับบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,510,000 บาท 

และคาบริการอื่น ๆ อีก 80,000 บาท รวมเปนคาตอบแทน ทั้งสิ้น 4,010,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 47,000 บาท ซึ่ง

ผูสอบบัญชี ดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ และในกรณีที่ผูสอบบัญชี

ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทํา

หนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 

เมื่อจบการรายงานประธานจึงขอใหที่ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2559 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรอนุมัติแตงตั้ง

บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2559 กําหนด

คาตอบแทน จํานวน 2,420,000 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้ไมรวมคาสอบบัญชีบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,510,000 บาท 

และคาบริการอื่น ๆ อีก 80,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมได  
 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข ผูถือหุนไดสอบถามวาผูสอบบัญชีทานดังกลาวไดตรวจสอบงบการเงินเปนปแรก 

หรือไดทําการตรวจสอบมาหลายปแลว และในโอกาสตอไปขอใหระบุจํานวนปท่ีเปนผูสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมดวย  
 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเรียนชี้แจงตอผูถือหุนวา สําหรับ                

นายชูพงษ สุรชุติกาล ในการแตงตั้งปนี้จะเปนผูสอบบัญชีปท่ีสาม 
 

ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสนอขอคิดเห็นและเมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2559 

โดยในวาระนี้ ตองใชเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 230 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 421,471,957 หุนคิดเปนรอยละ 85.9431 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 
        

  มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้ง

นายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์  วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3427 และ/หรือนายมนูญ  มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2559 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

2559 จํานวน 2,420,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,510,000 บาท และ

คาบริการอื่น ๆ อีก 80,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
  

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,357,557 99.9729 

ไมเห็นดวย                  114,400                     0.0270 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,471,957 100.0000 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 
 

ประธานไดมอบให นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท  
 

       นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ เสนอวา บริษัทมีความประสงค ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัท เกี่ยวกับการยกเลิกใชตราประทับของบริษัทในการลงนามของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทเพื่อความสะดวก

และคลองตัว สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากลนิยม โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จํานวน 3 ขอ ตามรายละเอียดที่แจง ใน

หนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 
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(1) ใหแกไขเพิ่มเติมขอความในขอบังคับ ขอ 33. โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมดังนี ้

  ขอความเดิม   

   ขอ 33. ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนผูมีอํานาจ 

    ลงนามผูกพันบริษัท 

    คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   

    พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

  ขอความใหม  

   ขอ 33. ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

    คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

(2) ใหยกเลิกขอบังคับ ขอ 51. โดยการยกเลิกตราประทับของบริษัทดังนี ้

                               ขอบังคับที่ยกเลิก 

    ขอ 51  ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี ้

 

                  
 

 (3) ใหแกไขลําดับเลขท่ีขอของขอบังคับขอ 52. เปนขอ 51. แทน ทําใหขอบังคับของบริษัทคงเหลือ 51 ขอ  

  โดยมีรายละเอียดที่แกไข ดังนี ้

  เลขท่ีขอเดิม   

   ขอ 52. ขอบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

     พิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 

  เลขที่ขอใหม   

   ขอ 51. ขอบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

     พิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 

 ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนควร

อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับการยกเลิกใชตราประทับของบริษัท พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุน

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับจํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับการยกเลิกใชตราประทับของบริษัท โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 231 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 422,472,957 หุนคิดเปนรอยละ 86.1472 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  490,408,365 หุน 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3ใน4ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจํานวน 3 ขอ เกี่ยวกับการยกเลิกใชตราประทับของ

บริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 422,466,057 99.9983 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง                          

6,900 

0.0016 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 422,472,957 100.0000 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัท 
 

ประธานไดมอบใหนางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให

แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัท  
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ เสนอวา บริษัทมีความประสงค ใหแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด

อํานาจกรรมการของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ซึ่งจากเดิมใหกรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทเปนกรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันโดยไมตองประทับตราสําคัญของ

บริษัท โดยมีรายละเอียดที่แกไขตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
 

ชือ่และจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ 

 

 ขอความเดิม   

  นางภัทรา  ศิลาออน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวุฒิ  ไรวา  นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการสองในสี ่

  คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกัน หรือ กรรมการหนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับนางปทมาวลัย รัตนพล หรือ  

  นายวิทูร ศิลาออน  หรือ  นายกําธร   ศิลาออน  รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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 ขอความใหม  

  นางภัทรา  ศิลาออน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวุฒิ  ไรวา  นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการสองในสี ่

  คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน หรือ กรรมการหนึ่งในสี่คนนีล้งลายมือช่ือรวมกับนางปทมาวลัย  รตันพล หรือ  

  นายวิทูร ศิลาออน  หรือ  นายกําธร   ศิลาออน รวมเปนสองคน 
 

 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควร

อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดอํานาจกรรมการบริษัท พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไข

แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดอํานาจกรรมการบริษัท โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ 

รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 233 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 422,474,527 หุนคิดเปนรอยละ 86.1475 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  490,408,365 หุน 
 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติแกไขแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดอํานาจกรรมการบริษัท ดวยคะแนน

เสียง ดังนี้  
 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  422,360,127 99.9983 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง                     6,900                         0.0016 

บัตรเสีย                  107,500 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด  422,474,527 100.0000 

 

วาระท่ี 10 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระตาง ๆ ใหท่ีประชุมพิจารณาลวงหนาแลวนั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเขามายังบริษัท จึงไมมีการ 

 นําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม หรือไดเสนอแนะเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมได 
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นายสุทัศน ขันเจริญสุข ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการและภาพพจนของบริษัทท่ีดู

แลวยังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิเทาที่ควร ในขณะที่รูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมเมอืงและคนไทยเปลีย่นแปลง

ไปมาก จึงเสนอใหบริษัทตองคิดอยางจริงจังกับอนาคตขางหนานี้ บริษัทจะพัฒนาอยางไรเพื่อใหเขากับยุคสมัยใหมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 

 นายประเวศวุฒิ  ไรวา รองประธานกรรมการ ไดชี้แจงวา เห็นดวยกับความคิดของคุณสุทัศน โดยทางเอส 

แอนด พี ของเรานั้นจะคิดแบบ conservative ( อนุรักษนิยม) ตลอดเวลา ดังนั้นการทําอะไรแปลกๆใหมๆนั้นตองใชเวลา 

และชานิดหนึ่ง แตไมไดหมายความวาจะไมทํา ปจจุบันเราทําอยู ถาผูถือหุนท้ังหลายสังเกตุจะเห็นวาไดมีการปรับปรุงรานใหม 

ไมเฉพาะทางดานรูปลักษณเอง ในดานของผลิตภัณฑก็เชนเดียวกันมีการพัฒนาไปคอนขางเยอะเพื่อใหเขากับชีวิตในปจจุบัน 

และConcept ใหมๆเราก็พยายามที่จะพัฒนา เรื่องของการขยายงานนั้น ทางเอส แอนด พี ไดมีแนวทางที่จะขยายไปใน

ตางประเทศใหมากขึ้น จริงๆแลวเราไดเปด concept ใหมไปเมื่อวานนี้เอง เปน concept ของคนรุนใหมขอเชิญไปที่ชั้น 5 

สยามพารากอน เปนconcept ที่เรียกวา co creation concept  โดยเรียกวา “ Play Café ” เปนรานกาแฟผสมกับการ

ขายของเลน โดยคนที่เปนตนความคิดคือ คุณปราการ ไรวา เพื่อใหเปนการพัฒนาใหเขากับคนรุนใหมบาง และมี Concept 

ใหมอีกอยางหนึ่งซึ่งยอมรับวาเปนความคิดของคนรุนเกาคือ เรากําลังพัฒนาเอส แอนด พี สําหรับอนาคตขึ้น โดยเปน

ความคิดของผมเอง เหมือนอยางที่คุณสุทัศนพูดเลย โดยที่เราดําเนินการมากวา 40 ปแลวนั้นจะเปนอะไรที่ยาวนานแลว เรา

นาจะทําอะไรที่เปน 40 ปขางหนามากกวา จึงเกิด Concept “ S&P Head Quarter ”ซึ่งกําลังจะเปดในเดือนพฤษภาคม ที่

สํานักงานใหญที่ตึกอิตัลไทย เนื้อที่ประมาณ 600 ตารางเมตร มันจะเปนเหมือนประสบการณของเอส แอนด พี ในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต โดยอาหาร 80% คลายๆเอส แอนด พี แตจะเปนอะไรที่เราพัฒนาเพื่ออนาคตมากกวา เมื่อมองกลับไป

ในอดีตแลวเราคิดวาอดีตผานมาแลวอนาคตคือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น เราพยายามจะทําสิ่งที่เกิดขึ้น คนที่รับผิดชอบจะเปนรุนใหมๆ

เหมือนกัน รบกวนชวยกันประชาสัมพันธหนอย คนที่เขามาในรานจะไดเห็นประสบการณของเอส แอนด พี ปจจุบันและ

อนาคต จะไดเห็นการทําเคก จะไดเห็นทุกอยางที่เราทํา จะไดเขาใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นจนมาถึงโตะอาหารของทานน้ันเกิดขึ้นมาได

อยางไร ไมใชอยูดีๆสั่งอาหารมาทานท่ีโตะทานแลวจบกันตองมีความเขาใจในสิ่งที่รับประทานดวย อันน้ีเปน concept ใหมที่

เราพัฒนาขึ้นมา  
 

 นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงเพิ่มเติมตอวา หากพิจารณาแลวจริงๆ เราอาจจะเปน

มาที่ออกตัวชา แตมั่นคง ในเรื่องของการขยายตัวไปในกลุมประเทศอาเซียน (AEC) เราคิดวาสิ่งที่เราไปทดลองแลวเปดที่

กัมพูชาไดเปนผลสําเร็จ คงจะเปนกาวที่เร็วขึ้นมากกวาสองปที่ผานมา เราจะมีการลงทุนในconcept ใหมในประเทศจีน

อาจจะจากปกกิ่งมาที่เซี่ยงไฮ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศอังกฤษ คงจะเปนกาวกระโดดอีก

อันหนึ่งที่เราจะตองเรียนรูและตองพยายามผลักดันใหเกิดขึ้น แมแตในเรื่องของการทําผลิตภัณฑที่คุณกําธร ศิลาออน เขามา

เสริม พัฒนาสินคาใหมๆ ตอนนี้ขาวเหนียวหมูปงไมตองไปซื้อตามขางทางแลว เขามาที่เอส แอนด พี จะไดสิ่งที่สะอาด 

ปลอดภัย และอรอยดวย เหลานี้จะเปนตัวชวยเรงและผลักดันใหองคกรของเราไดกาวตอไป เรามองเรื่องของไลฟสไตลใหมๆ 

เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบนดิจิตัล บนทุกอยาง แตการเคลื่อนตัวของการผสมผสานขององคกรที่มีอายุ 43 ปนั้น เพื่อที่จะทําให

เกิดความมั่นคง ความสามัคคี และไปดวยกันบางทีจะใชเวลานิดหนึ่งแตรับรองวาเราจะเปนหนึ่งเดียวกันที่จะกาวตอไป

ขางหนา 
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 นายปยะ  ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ ไดกลาวเพิ่มเติมวา อันดับแรกการขายอาจจะไมใชคําตอบท้ังหมด 

โดยในปนี้ยอดขายเราเติบโตไป 4% ผลกําไรเติบโตไป 22% เงินปนผลเติบโตไป 37.5% เมื่อสามปที่แลวเปนครั้งแรกที่เอส 

แอนด พี ตัดสินใจปดสาขาทั้งหมดกวา 40 แหงท่ัวประเทศ โดยเหตุผลที่ปดสาขาพวกน้ีเนื่องจากขาดทุน แตไดมีการตั้งสํารอง 

โดยวันรุงขึ้นที่เราตั้งสํารองไปนั้น เราไดกําไรเพิ่มขึ้นทันที พบวาตัวที่ขาดทุนหายไป ดังนั้นการขายจึงเปนสวนหนึ่ง และอีก

ประเด็นหนึ่งในเรื่องขององคกรที่อยูมายาวนาน สําหรับเอส แอนด พี สามารถทําไดหลายอยาง แตไมใชรานคาที่ใครๆก็ทํา 

ตองอยูที่สินคาดวย อยางเชนขนมไหวพระจันทรที่สวนแบงการตลาดของเราเปนอันดับหนึ่ง ปๆหนึ่งเราขายได 300-400 ลาน

บาท โดยที่ปท่ีแลวเกิดปรากฎการณที่ขนมไหวพระจันทรของเอส แอนด พี ไมพอขาย โดยเราขายเพิ่มขึ้น 25% นี่แคสวนหนึ่ง

ของสินคา ทางเรายังไดนําแฟรนไชสไมวาจะเปนไมเซน หรือ อุมิโนะฮานะ ซึ่งอันนี้ไดเกิดขึ้นภายในสองป ผมยอมรับวา                

เอส แอนด พี เปน Family Restaurant ในระยะเวลาที่ผานมา 5 ป ที่คิดวา เอส แอนด พี เปลี่ยนไปเยอะมากแตอาจจะยัง

ไมถึงจุดที่ทุกคนพอใจ และคิดวาเราเดินมาถูกทางแลว ปจจุบันเรามองไป 5 ปลวงหนาโดยที่เราเติบโตไปมากขึ้น และอยากให

มั่นใจวาทางผูบริหารและทีมงานนั้นทําในสิ่งท่ีทุกคนตองการ 
 

  นางสาวสมใจ  พจนเกษมสิน ทําหนาท่ีอาสาพิทักษสิทธิผูถอืหุนจากสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทยไดกลาว

แสดงความยินดีและช่ืนชมบริษัทจากการที่ไดรับใบรับรองจากโครงการ CAC และอยากทราบในลําดบัถัดไป บริษัทจะขยาย

ไปยังคูคาของเราหรือไมอยางไร 
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เรามีความรูสึกยินดีที่เมื่อสามปกอนไดรับ

เลือกเปนหนึ่งในองคกรที่จะมีสวนรวมในเรื่องของการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ในปนี้ทางกลุมของบริษัทเราไมหยุดยั้งท่ีจะ

ปลูกฝงภายในองคกรในเรื่องของการทํางานที่ดี ซื่อตรงและโปรงใส ในเรื่องของคูคารายใหญๆเราไดติดตอใหเขารวมกิจกรรม

โดยเชิญชวนวาเปนองคกรที่ตองสรางเสริมไปดวยกัน ไมวาจะเปนองคกรเอกชน หรือภาครัฐบาล เพื่อประเทศของเราตอไปซึ่ง

ยังอยูในขั้นดําเนินการและคงเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะรวมอยางเต็มที่ในการที่จะปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและก็เปน

ประเทศท่ีโปรงใสในอนาคตแมจะเปนเพียงมดตัวเล็กๆที่จะชวยในเรื่องน้ีก็แลวกัน 
 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข ผูถือหุนไดกลาวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่กังวลไมใชยอดขายแตเปนเรื่องของภาวะการ

แขงขันในตลาด ซึ่งตนเปนลูกคาประจํา ทานทุกป ทุกเดือน ทุกอาทิตย ทานที่รานในกลุมของสนามบิน แมกระทั่งทานที่

ตางประเทศจึงทราบดี และในหนา 28 ของรายงานประจําปที่เห็นวาเรามีดีหลายอยาง แตจะสามารถนํามาใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางไรบาง หลายๆอยางของธุรกิจยังไมไดเต็มที่ แลวเมื่อเราเจอคูแขงสิ่งที่เรากังวลคือเราจะแขงแพเขา และอีก

ประเด็นหนึ่งคือ จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาคอนขางมากในขณะนี้ เรามีโอกาสที่จะไปดึงสวนนี้มาบางหรือไม 
 

นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เปนคําถามที่คําตอบจะเกิดขึ้นภายในวันที่  

1 พฤษภาคม 2559 นี้ พอดีจะมีการเปดศูนยอัญมณีที่สุวรรณภูมิและที่ภูเก็ตและมีนักทองเที่ยวประมาณ 3,000 – 4,000 คน

ตอวัน เราจะเปดเปนครั้งแรกที่นั่น เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว เชื่อวาถึงสิ้นปนี้ในเรื่องของตัวเลขและผลกําไรจะมีเขามา

อยางแนนอน 
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  อนึ่งในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการ

ประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 126 คน นับจํานวนหุนได 162,717,482 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขา

รวมประชุม 110 คน นับจํานวนหุนได 259,759,220 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 236 คน นับจํานวนหุน

รวมกันได 422,476,702 หุน คิดเปนรอยละ 86.1479 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 490,408,365 หุน 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขา

รวมประชุม และปดประชุมเวลา 15.38 น. 
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