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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1. รับรองรายงานรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 
 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามญัประจําป 2560 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 

ณ หอง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ 

เลขที่ 1880  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางภัทรา  ศิลาออน ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และไดมอบหมายใหเจาหนาที่

บริษัทแจงรายละเอียดองคประชุมตอที่ประชุมโดยขณะเปดประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 71 คน นับจํานวนหุนได 

144,220,571 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุม 70  คน นับจํานวนหุนได 252,717,340 หุน รวมจํานวน   

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 141 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 396,937,911 หุน คิดเปนรอยละ 80.9403 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
 

กอนเริ่มประชุม ผูดําเนินการประชุมไดมีการชี้แจงหลักเกณฑวิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่

ปรากฏในเอกสารซึ่งไดแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังตอไปนี้ 
 

1.   ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระท่ีไดสงรายละเอียดใหแกผูถือหุนแลว และในทุกวาระจะมี

การเสนอเพื่อพิจารณารับทราบ หรือ รับหรืออนุมัติ หรือเพื่อการใดๆ ใหแกผูถือหุนพิจารณาลงมติทุกวาระ โดยฝายรับลงทะเบียน

ไดแจกบัตรลงคะแนนที่มีบารโคด สําหรับผูถือหุนทุกทานใหแกผูถือหุนกอนเขาหองประชุม ซึง่ท้ังหมดเจาหนาที่ไดกรอกชื่อ และ

จํานวนหุนไวใหแลวขอใหผูถือหุนทุกทานโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับครบถวนถูกตองหรือไม  
 

2.   การใชบัตรลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยการออกเสียงลงคะแนนจะ

นับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ “เห็นดวย”  “ไม

เห็นดวย”  หรือ “งดออกเสียง” และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุน

ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดยใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
 

3.   ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองทําเครื่องหมายลงในชอง “เห็นดวย”                           

“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น พรอมกับเซ็นช่ือในบัตรเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง 
 

4.    เพื่อความสะดวก และไมเปนการรบกวนเวลาของผูถือหุนในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ                         

ขณะลงคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง” ขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อนับรวมกับกรณีมีผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะไดแจงการลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไวลวงหนาในขณะลงทะเบียนไวแลว สวนผูถือหุนหรือผูรับ

ม อ บ ฉั น ท ะท าน ใด ไม ได ย ก มื อ  ห รื อ ล งค ะแ น น เสี ย งล ว งห น า ไว เพื่ อ ล งค ะแ น น เสี ย ง  “ไม เห็ น ด วย ” ห รื อ                          

“งดออกเสียง” นั้น จะนับเปนคะแนนเสียงท่ี “เห็นดวย” ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ  
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การนับคะแนนเสียงในเบื้องตน บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจํานวนหุนของผูที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุมในแตละวาระ

เปน “เห็นดวย”ไวทั้งหมดกอน เมื่อมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง”                  

จะนําคะแนนเสียงท่ี“ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงท่ี“เห็นดวย” ที่บันทึกไวกอนแลว จนในที่สุด

จะไดคะแนนเสียงในแตละวาระแบงเปนจํานวนเสียงท่ี “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ“งดออกเสียง” เพื่อประธานจะไดแจงผล

การลงคะแนนเสียงตอท่ีประชุมในแตละวาระตอไป 

 

5.    สําหรับการแจงความประสงคลงคะแนนเสียงในชอง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือวา                   

ผูถือหุนมีความประสงคไมออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น 

 

6.    สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนน                         

แตอยางใด 

 

7.    สําหรับวาระที่ 6 เรื่องแตงตั้งกรรมการเทานั้น ที่จะขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานลงมติโดย

ใชบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะไดมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนเสียงท่ีกรรมการแตละทานไดรับเลือกตั้งเปน

รายบุคคล 

 

8.    สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบฉันทะ

แบบ ข. และแบบ ค. ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุน

ระบุมาเทานั้น 
 

9.    เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู 

กรุณาสงบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุม 
 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวาในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จะมีการบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับขอสอบถามและความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยบริษัทไดจัดเตรียมไมโครโฟนไวใหแลว จึงขอใหผูถือหุนที่

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจงชื่อและนามสกุลใหแกที่ประชุมทราบกอน เพื่อบริษัทจะไดบันทึกใหถูกตอง

ครบถวนตอไป     
 

ที่ประชุมรับทราบแลวไมเสนอความเห็นเปนอยางอื่น และผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวอาทิมา  

พฤกษะศรี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผูถือหุนทีเ่สนอตนเองเปนผูสังเกตการณในการตรวจ

นับคะแนนเสียง เขารวมเปนผูสังเกตการณตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนีเ้พื่อใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีในการประชุมผูถือหุน 
 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญใหประธานกลาวเปดประชุม ประธานไดกลาวเปดประชุมและขอบคุณ

ผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม และเรียนเชิญใหผูเขารวมประชุมทุกทานยืนถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนเวลา 1 นาที พรอมแนะนําคณะกรรมการบริษัท ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 

และผูบริหารของบริษัท ดังตอไปนี้         
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กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางภัทรา   ศิลาออน ประธานกรรมการ 

2. นายประเวศวุฒ ิ  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 ประธานเจาหนาที่บริหาร และ                     

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

11. นายวิทรู  ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญ สายปฏิบัตกิารและบุคคล                                 

  และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

                                             และเลขานุการบริษัท 

12. นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญ สายการผลิตและการเงิน 

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

ผูสอบบญัชีที่เขารวมประชุม 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

   

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชมุ 

1. นางสาวปาลาว ี บุนนาค       บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

2. นางสาวอาทิมา   พฤกษะศรี    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

3. นางสาวภวดี    สนองชาติ    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
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ผูบริหารของบริษัท 

1. นายสมจติร กิติธีระกลุ  รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี ่

2. นายจงชนะ  จันทมาศ  รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร 

3. นายธวัช ปานเสถียรกุล  รองผูจัดการใหญสายปฏิบตัิการ 

4. นายอําพล เรืองธุระกิจ  ผูอํานวยการสายบญัชีและการเงิน และ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นางสุภาวด ี หุตะสิงห  ผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ผูอํานวยการสํานักกรรมการและศนูยการเรียนและ

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6. นางมารยาท เหลานิพนธ   ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกจิ 

7. นายมนตร ี ลีทวีกุลสมบูรณ  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นายสมเจตน วัธนเวคิน  ผูอํานวยการสายงานธุรกิจ 1344 และ  

 ผูอํานวยการการตลาดผลติภณัฑสายการตลาด 

 

                              ประธานไดกลาวสรุปสารจากประธานกรรมการบริษัท แมวาป 2559 ที่ผานมาเปนปที่ประชาชนชาว

ไทยทั้งประเทศมีความรูสึกเศราโศกรวมกันจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

เอส แอนด พี  ไดรวมถวายความอาลัยและจงรักภักดีทุกชองทางเทาท่ีสามารถทําได ไมวาจะเปนการบริการ

อาหารและผลิตภณัฑอื่นๆ ใหแกประชาชนที่มาถวายสกัการะพระบรมศพที่สนามหลวง การขอพระราชทานอนุญาตเปนเจาภาพ

บําเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้ แตเรายังคงไมลืมการพัฒนาองคกรในทุกๆดาน ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนา

พนักงาน การสรางคนจากศูนยการเรียนเอส แอนด พี ที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้นทุกๆป เปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน รับรองโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ S&P ยังคงใสใจสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ดังเรื่องท่ีโดดเดน

ที่ สุ ด ใน  43  ป ที่ ผ า น ม า คื อ  นํ า ร อ ง โ ร ง ง า น เบ เก อ รี่ พ ลั ง แ ส งอ า ทิ ต ย  ด ว ย ก า ร ติ ด ตั้ ง แ ผ ง  Solar Roof                               

“โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด พี ประหยัดพลังงาน” ใหกับสายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา กม. 23.5 

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ให

ความสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา ในปที่ 44 นี้ เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลและมุงมั่นการรักษาคุณภาพของ S&P ในการ

มอบผลิตภัณฑที่ดีและการบริการที่ประทับใจตลอดไป 

 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมจึงไดกลาวเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
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วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 

 

ประธานไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559                    

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 แลว มีความเห็นวา

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือ

หุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติมได  

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมผู

ถือหุนสามัญประจําป 2559 โดยในวาระนีต้องใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 148  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 402,934,891 หุน คิดเปนรอยละ 82.1631           

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันท่ี 22 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

   

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 402,933,391 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง 1,500 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 402,934,891 100.0000 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 

 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 ตาม

รายละเอียดในรายงานประจําป 2559 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานไดมอบหมายให

นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอผลการดําเนินงานตอที่ประชุมเพิ่มเติม  

 

นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดอธิบายถึงภาพรวมการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการ

ของบริษัทในรอบปที่ผานมาประกอบการฉายวีดีทัศนตอที่ประชุม ดังนี ้
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ในป 2559 ที่ผานมาไดมีการดําเนินงานทางธุรกิจเปนไปตามแผนที่ทางหนวยงานไดจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ 

เพื่อที่จะนําพาให เอส แอนด พี ยังคงเปนแบรนดทีไ่ดรับความชื่นชอบจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศตลอดมา  บริษัท

เอส แอนด พี ไดดําเนินการตามหลักใหญ ๆดังตอไปนี้ ทางเอส แอนด พีไดมีการสรางแบรนดใหเติบโตขึ้นอยางเขมแข็ง และมี

การขยายเครือขายอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นคงรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การบุคคล และเทคนิค เทคโนโลยี

ตางๆ ในขณะเดียวกันบริษัทก็ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการทํางานทั้งทางดานทักษะ การ

บริการลูกคา การเรียนรูสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน พรอมทั้งมีการพัฒนาเรื่องจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อที่จะให

พนักงานทุกทานมีใจรักในการทํางาน มีความสุข มีความสนุก และใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในปที่ผานมาทางเอส 

แอนด พี ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ท้ังในกลุมประเทศอาเซียน ประเทศอังกฤษ โดยมีความ

รวมมือเปนอยางดีกับกลุมไมเนอรกรุป และคูคาในประเทศตางๆโดยรายละเอียดจะปรากฎตามวีดีทัศนที่จะนําเสนอตอจากนี้  

และขอใหคํามั่นวาบริษัทเอส แอนด พี จะยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนหนึ่งแบรนดธุรกิจ

อาหารของคนไทยทีเ่ปนที่ช่ืนชอบและคงอยูตอไปกับประเทศไทยอยางยั่งยืนตลอดไป  

 

จากการวางรากฐานและพัฒนาองคกรในทุกๆดานของเราตลอดระยะเวลา 43 ปที่ผานมา กับการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีคิดทางธุรกิจ การพลิกกลยุทธธุรกิจที่กาวไกลกวาการผลิตสินคาขั้นพ้ืนฐานสูการสรางสรรคนวัตกรรม

ใหมๆ ตลอดจนการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืนดวยการบริหารงานที่สรางสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใต

หลักในการดําเนินธุรกิจที่เรายึดมั่นคือเรื่องคุณภาพ คุณคา คุณธรรม เพื่อใหกาวไปสูการเปน “ผูนําธุรกิจรานอาหาร และ      

เบเกอรี่อยางยั่งยนื” 

 

หลักในการดําเนินธรุกิจของเรา ความสําคัญทางดานคุณภาพ  มาตรฐานของผลิตภัณฑเปนสวนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ  เราใสใจที่จะควบคุมดูแลสินคาและบริการใหมีคุณภาพท่ีดีเยี่ยมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของเราเปน

สําคัญ ทั้งน้ีเรายังเล็งเห็นถึงคุณคา ของผลิตภัณฑและการใหบริการใหมีคุณคาตอจิตใจและใหเปนท่ีประทับใจของ ผูบริโภคเปน

สําคัญ  เราจึงมุงมั่นพัฒนาสินคาใหมๆและบริการที่มีวัฒนธรรมและนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและ

สรางสรรคอยางไมหยุดยั้ง คุณธรรมปจจัยที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปรงใส โดยเนนในการ

ปลูกฝงวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร  ท้ังตอตนเอง ลูกคา  คูคา  คูแขง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  เปนการสรางความเชื่อมั่น

ใหกับลูกคาและผูถือหุนของบริษัทวา การดําเนินธุรกิจของเราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปยมไปดวยความรับผิดชอบและ

โปรงใส เพื่อความยั่งยืนขององคกร สังคม ประทศชาติและโลกของเรา 

 

ในป 2559  เอส แอนด พี ยังมีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง กลาวคือ ดานธุรกิจในประเทศ ในธุรกิจหลักได

มีการขยายรานอาหารแบรนด S&P Restaurant และ S&P Bakery shop จํานวน 30 สาขา  ในสวนของรานอาหารไดมีการ

สงเสริมความเปนรานอาหารไทยรวมสมัย และใหความสําคัญในเรื่องวัตถุดิบที่มีความสดใหม ดีตอสุขภาพและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในปจจุบัน ในธุรกิจอาหารญี่ปุน แบรนดไมเซนไดขยายสาขาอีก 2 แหง รวมเปน 10 แหง เพื่อมีสวนรวมใน

ตลาดอาหารญี่ ปุ น เพิ่ มมากขึ้น  บริษัทยั งได เป ดรานอาหารแนวความคิดใหมภายใตชื่ อ SNP Headquarter และ                             

SNP Café รวม 2 สาขา โดยนําเสนออาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในรูปแบบ Neo classic เพื่อเขาถึงกระแสความตองการ

ของลูกคาที่มี lifestyle ทันสมัย ณ สิ้นป 2016 บริษัทมีจํานวนรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศรวมทั้งสิ้น 491 ราน  

 

17 / ดานธุรกิจ… 



เอกสารแนบ 1 (7) 

 

- 17 - 

 

ดานธุรกิจตางประเทศบริษัทฯ ไดเปดรานอาหาร Vanilla สาขาแรกในประเทศจีน ที่นครเซี่ยงไฮและสาขาที่ 

2 จะเปดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม  ป 2560 เปดรานอาหารเอส แอนด พี สาขาที่ 2 ในประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ 

ขยายรานอาหาร PATARA 1 สาขา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทําให ณ สิ้นป 2559 มีสาขา PATARA , SUDA รวม 7 

สาขา  และณ สิ้นป 2559 บริษัทมีรานอาหารจํานวน 25 ราน ใน 6 ประเทศ  และกลุมบริษัท เอสแอนดพี  มีรานอาหารและ                          

รานเบเกอรี่ ท้ังในประเทศและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 516  แหง และมีพนักงานมากกวา 6,600 คน  

ปที่ผานมา เอส แอนด พี ไดแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนอาหาร 

เบเกอรี่  และเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารสําเร็จรูปที่ เรามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในป 2559 เอสแอนดพี  ไดนําเสนอ                            

“Naked Cake” เคกเนื้อสปนจเนย ซึ่งมีครีมนอยสําหรับลูกคาที่เนนเรื่องสุขภาพเปนพิเศษ และเคกการตูนในรูปแบบใหมๆ 

สําหรับลูกคากลุมครอบครัว  อีกทั้งไดเพิ่มพายรสชาติใหมอาทิเชน มินิครัวซองทแฮมชีสและมินิครัวซองททูนา รวมถึง                 

แดนิชเบลเยี่ยมช็อกโกแลต รวมทั้งมีการพัฒนารสชาติใหมในสวนของขนมไหวพระจันทรดวย ในสวนของอาหารไดแนะนําเมนู

สุขภาพ โดยใหความรวมมือ  สนับสนุนกับกลุมเกษตรอินทรีย ในเรื่องของขาว การพัฒนาพันธุปลาบึกสยาม  รวมทั้งการ

นําเสนอเมนูปลา และอาหารทะเลมากขึ้น เปนผูนําในการสงเสริมเทศกาล ขาวแช ขาวเหนียวมะมวงนํ้าดอกไม เปดชองทางของ

อาหารรอนปรุงสําเร็จรับประทานไดทันทีในรูปแบบ grab & go เราไมหยุดยั้งที่จะพัฒนาแบรนดกาแฟ Bluecup โดยออก

ผลิตภัณฑใหม “Cold Brew” กาแฟสดผานกรรมวิธีสกัดเย็น  โดยใชเมล็ดกาแฟที่ไดรับรางวัลเหรียญทองจากรายการ 

“International Coffee Tasting” จากอิตาลีในป 2012 มีการออกเมนูเครื่องดื่ม กาแฟ ชา และขนมหวาน มากกวา 40 เมน ู                   

ในสวนของอาหารปรุงสําเร็จไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีทั้งอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน  ไสกรอก  เยลลี่ สมูทตี้และ

ขนมหวาน โดยผลิตผลติภณัฑที่มคีุณภาพจนเปนท่ียอมรับในระดับสากล กับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดแขงขันไสกรอก

ระดับโลก หรือ IFFA (Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse) จากผลิตภัณฑ ไสกรอกขาวไรซ เบอรรี่                

และเบคอนชีส 

 

ในสวนของการพัฒนาบุคลากร เอส แอนด พี ไดเปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมกับกระทรวง

แรงงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหกับนักเรียน นักศึกษา พนักงานเอส แอนด พี                     

และบุคคลทั่วไป และยังคงขยายการสรางและพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ผานระบบศูนยการเรียนและระบบทวิภาคีทั่วประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังรณรงคนโยบายตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องจากการเปน 1 ใน 100 บริษัทแรกของประเทศ ดวยการทํา

โครงการ “รณรงคการสรางวินัยทางการเงิน” รวมกับตลาดหลักทรัพย 

 

  ในดานดิจิทัลเทคโนโลยีเราไดเปดใช Application “S&P Delivery” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งอาหาร

ออนไลน และเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกสมาชิกผูถือบัตร Joy Card เราไดพัฒนาระบบเติมเงินผานบัตรสมาชิก และการ

ดําเนินการอยางเขมแข็งของระบบ  SAP ดวยความสําเร็จ GO LIVE เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผานมา 

 

เอส แอนด พี ในฐานะผูนําธุรกิจอาหารจึงตองมีการบริหารพลังงาน และวัตถุดิบใหมีปริมาณเพียงพอ

และตอบสนองตอความตองการใชในกิจกรรมการผลิตตางๆ โดยไมเนนแตเรื่องการเจริญเติบโตของธุรกิจเพียงอยางเดียว             
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แตยังตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยปลายป 2559 เอส แอนด พี ไดเปดตัวโรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด 

พี ประหยัดพลังงาน ซึ่งนับเปนโรงงานอาหารอันดับตนๆของประเทศไทยที่มีการปรับใชพลังงานแสงอาทิตยใหเปนกระแสไฟฟา

เพื่อใชในการผลิตสินคา มีการรวมลงนาม MOU โครงการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อ่ิมสุขไรซเบอรรี่อินทรียกาวไกล” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อรวม

สนับสนุนเกษตรกรไทย ในการนําขาวไรซเบอรรี่มาเปนเมนูอาหารในราน มีการสนับสนุนทุนวิจัยพันธุปลาบึกสยาม เพื่อการวิจัย

พัฒนาสายพันธุปลาใหเกษตรกร อาชีพเลี้ยงปลา ไดมีองคความรูสามารถผลิตปลาที่มีคุณภาพออกสูตลาด ( The Siam Pangus 

Research Fund Support Project )  

 

ในป 2559 ถือเปนปแหงความทาทายอยางมากทั้งภายในและตางประเทศ โดยในประเทศจากกําลังซื้อของ

ผูบริโภคที่ลดลง สภาวะภัยแลงในชวงตนปและน้ําทวมในชวงไตรมาสสี่ จึงเปนสวนฉุดรั้งไมใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไปไดมากนัก 

อีกท้ังธุรกิจอาหาร ยังมีผูแขงขันท้ังภายในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ในตางประเทศ ก็มีการชะลอเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งจากการ

ถอนตัวของประเทศอังกฤษจากสหภาพยุโรป (Brexit) และจากการสภาวะเศรษฐกิจออนตัว และการแขงขันที่รุนแรงใน

อุตสาหกรรมรานอาหารในประเทศสิงคโปร โดยในป 2559 บริษัทมีรายไดรวมของธุรกิจ 7,932 ลานบาท ท้ังน้ีไดรวมรายไดจาก

การขายธุรกิจรวม (บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร ประเทศไทย จํากัด)  จึงทําใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 โดยที่ธุรกิจในประเทศ

เติบโตรอยละ 5 ขณะที่ธุรกิจตางประเทศลดลงรอยละ 8 โดยรอยละ 75 ของรายไดรวมมาจากรานอาหารและเบเกอรี่ใน

ประเทศ รอยละ 12 มาจากรานอาหารในตางประเทศ รอยละ 11 มาจากธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป และ 2% มา

จากรายไดอื่นๆ อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากภัยแลงและภัยธรรมชาติ สงผลใหราคาวัตถุดิบปรับสูงข้ึน ตนทุนขายจึงเพิม่ขึ้นจาก

รอยละ 52.9 เปนรอยละ 55.3 ในปที่ผานมา และมีการเพิ่มคาใชจายในสวนของคาเชาสถานที่ และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

จากการขยายงาน  และจากจํานวนจุดขายที่เพิ่มขึ้น จากเหตุการณดังกลาวทําใหบริษัทมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจายภาษีและคา

เสื่อมราคาหรือ  EBITDA รวมทั้งสิ้น  947 ลานบาท ทําใหอัตราการทํากําไรของบริษัท  คิดเปนรอยละ12 จากยอดขาย ในป 

2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวนทั้งสิ้น 438 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 5.5 ของยอดขายในสวนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้น

ป 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,714 ลานบาท ลดลงจากปกอน 93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2  ซึ่งสวนใหญเปน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ดานหนี้สินรวมแสดงยอด 1,293 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 ลดลงจากปกอนเล็กนอย ในขณะ

ที่สวนของผูถือหุนรวมแสดงยอด 2,421 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 ลดลงจากปที่แลวรอยละ 3 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลง

รอยละ 7.6  ในขณะที่ผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงรอยละ 4.7  บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจากปกอนเล็กนอยที่ 

1.39 เทา ในขณะที่อัตราสวนหนี้สินรวมตอผูถือหุนเทากับ 0.55 เทาอยูในระดับเดียวกันกับปกอน ซึ่งเปนเครื่องชี้ฐานะทาง

การเงินของบริษัทที่มั่นคง หนี้สินต่ํา มีสภาพคลองทางการเงินและความพรอมสําหรับการขยายงานในอนาคต 

 

รางวัลตางๆที่ไดรับในแตละสาขาธุรกิจ เปนสิ่งยืนยันถึงความสําเร็จและความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินงานรับผิดชอบตอสังคมเสมอมา ทั้งในเรื่องของการตอตาน

คอรัปชั่น องคกรโปรงใส การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การชวยเหลือสนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม และหนวยงานที่ขาดแคลนตางๆ 
 

เอส แอนด พี ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา หนวยงานตางๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ รวมทงความรัก 

ความทุมเทของพนักงานและผูบริหารในการสนับสนุนเพื่อใหบรษิัทฯ สามารถดําเนินการไดอยางดีตลอดปที่ผานมา และตอเนื่อง

มาจนถึงปที่ 44 ของการดําเนินงานของบริษัท และเราจะเติบโตอยางยั่งยืนดวยกันตอไปในอนาคต  
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  จากนั้นประธานใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานเพิ่มเติม    

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ถือวาที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ 

บริษัทในรอบป 2559 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดเรียนเชิญนางสาว

คัทลียา 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

รายการขัดแยงทางผลประโยชน การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี   
 

  เพื่อใหบรรลุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวขางตน ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม

รวมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในและฝายที่เกี่ยวของ จํานวน 6 ครั้ง และมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

รวมประชุมดวย 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังนี ้    
 

                            1.  การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2559  

  ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารสายบัญชีและการเงิน และฝาย

จัดการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจใน

รายการที่เปนสาระสําคัญ เชน การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการคาใชจาย การดําเนินงานในและตางประเทศ สัญญา

ตางๆ หัวขอการรายงานของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม เปนตน เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือไดตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชี และมีการเปดเผยขอมูล

ใน   หมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งไดมีการติดตามการปรับปรุงบัญชีตาม

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี โดยฝายบัญชีเห็นชอบในทุกประเด็นที่เปนสาระสําคัญ สงผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมี

เงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม   

  เมื่อสอบทานเปนที่พอใจแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็นชอบตอรายงานของผูสอบบัญชี

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกลาว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ กอนนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป  
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           2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

 ไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในการ

บันทึกขอมูลทางการเงินและการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดการควบคุมภายในและอํานาจหนาที่ดําเนินการของบริษัท หลังการปรึกษาหารือมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลอง

กับการประเมินของผูสอบบัญชีที่ไมไดตั้งขอสังเกตที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 

ในป 2559 ไดมีโครงการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป SAP (System Application and Products 

in Data Processing) เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและประมวลขอมูลและการรายงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 

โดยโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จและเริ่มใชระบบไดตนไตรมาสที่ 2/2560 เปนตนไป ซึ่งจะเปนระบบสําคัญที่จะยกระดับการ

ควบคุมภายในของบริษัทใหดียิ่งข้ึนไปอีก 

 

          3.  การสอบทานการตรวจสอบภายใน  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ไดรับอนุมัติ พบวาผลการ

ปฏิบัติงานไดเกินเปาหมายในดานการพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อให

เกิดมูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเปาหมาย

เปนสวนใหญ ซึ่งพิจารณาไดจากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นรวมกันกับ

หนวยงานที่รับการตรวจในการกําหนดมาตรการแกไขติดตามผล ทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพภายในบริษัทโดยใหหนวยงานรับตรวจเปนผูประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินตนเองของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดผลวามีคุณภาพเปนที่นาพอใจใกลเคียงกัน และมีการนําขอเสนอแนะของหนวยงาน

รับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 

           4.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

   ไดมีการสอบทานกับหนวยงานตรวจสอบและฝายบริหารที่เกี่ยวของ พบวาหนวยงานรับตรวจมี

การปฏิบัติ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดไวเปนที่นาพอใจ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตางไปบางก็จะมีการ

ติดตามใหแกไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังไดมีวาระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสเพื่อใหมีการศึกษาและใหความเห็นตอการกําหนดแนวปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 

          5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง  

    ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพบวามีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและติดตามและมี

การจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญใหลดลงเปนที่ยอมรับได     ซึ่งเห็นไดจากการเติบโตของรายไดรวม

ดีกวาปกอนๆ อยางตอเนื่อง โดยปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญๆ ไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดใหมี

การประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหมที่สําคัญ ในเรื่องการคาดการณปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ และการ

กําหนดแนวทางท่ีจะใชลดความเสี่ยงใหนอยลง เมื่อปจจัยเสี่ยงนั้นไดเกิดตามที่คาดการณไว 
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           6.  การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน  

    คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกับผูเกี่ยวของซึ่งความเหมาะสมและความเพียงพอในการ

ตรวจสอบรายการะหวางกัน รวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนประจําทุกไตรมาส 

พบวาในป 2559 การทํารายการระหวางกันจะมีลักษณะที่เปนธุรกรรมการคาตามปกติ และรายการเกี่ยวโยงก็เปนรายการปกติ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดเปดเผยรายการดังกลาวไวอยางเพียงพอในรายงานประจําปแลว 

 

          7.  การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

   บริษัทมีความมุงมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความ

โปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม อีกทั้งยังมีชองทางการรองเรียนที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและ

จรรยาบรรณ (Whistle Blower) เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งในป 2559 มีการ

รองเรียนในเรื่อง การไมปฏิบัติตามระเบียบ การทุจริตเปนจํานวนไมมาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิ้นทุกเรื่อง และมี

การจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในเรื่องการตอตาน

คอรรัปชั่น ทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งสงผลใหงานตรวจสอบภายในมีการพัฒนาเชิงปองกันมากขึ้น 

 

   8.  การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

    ไดมีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลวเห็นวามีความ

เหมาะสม จึงไดใหความเห็นชอบให บริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป และจะเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีประจําป2560 

 

  อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานสอบบัญชีใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝายจัดการไดมี

การประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือเปนอยางดี รวมทั้งมี

การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือ

ไดตลอดเวลา รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไดมาตรฐาน

ยิ่งขึ้น  

  

                      จากนั้นประธานใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

    

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ            

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี้ ตอง

ใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 162  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 403,015,686 หุน คิดเปนรอยละ 82.1796             

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 403,014,186 100.0000 

ไมเห็นดวย 1,500 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 403,015,686 100.0000 

  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 

 

ประธานไดมอบหมายให นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูอธิบายเกี่ยวกับการจายเงินปน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ตอท่ีประชุม 

 

           นางเกษสุดา  ไรวา  ประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2559  จํานวน 437.51 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.89 บาท  จึงเห็นควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุน มีมติอนุมัติจัดสรรจายเปนเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท ใหแกผูถือหุนของ

บริษัทจํานวน 490.41 ลานหุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 392.33 ลานบาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   ครั้ง

ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการ

จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในอัตราหุนละ 0.10 บาท คิดเปนเงินจํานวน 49.04 ลานบาท คงเหลือเปนเงินปนผลจายใน

คราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.70 บาท คิดเปนเงินจํานวน 343.29 ลานบาท      

 

 โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับเงิน              

ปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผล ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการเสนอจายเงินปนผล

ดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไว  

 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุ น                         

ควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงานประจําป 2559 ในอัตรา 

0.80  บาทตอหุน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 

 

23 / เมื่อไมม.ี.. 
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบการจายเงิน

ปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 โดยในวาระนี้ตองใชคะ แนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 166  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 403,016,296  หุนคิดเปนรอยละ 82.1797              

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

 มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท โดยคงเหลือเงินปนผลที่จะจาย ในคราวนี้ในอัตราหุนละ 

0.70 บาท โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน หรือ Record Date เพื่อสิทธิในการรับ

เงินปนผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2560  และกําหนดจายเงินปนผล ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามรายละเอียดที่

คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 403,016,296   100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 403,016,296   100.0000 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 

ประธานแจงตอที่ประชุมวาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงมอบใหนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูรายงานความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม   

    

นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานความเห็นเกี่ยวกับ

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2560 ดังนี ้

 

 ดวยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัทสําหรับป 2560 อยางละเอียดแลว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

กับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด

ใกลเคียงกันรวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในป 2559    

  

24 / สําหรับคาตอบแทน... 
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 สําหรับคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอื่นๆ ในป 

2560 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดไวที่อัตราเดิมเทากับป 2559 โดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้   

 

คาตอบแทนประจํา 

 

คาตอบแทนประจํา    

(บาท/คน/เดือน) 

ป 2560 (เพื่อทราบ) ป 2559 

ประธาน 
กรรมการ             

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ                

ที่ไมเปนผูบริหาร 
ประธาน 

กรรมการ             

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ             

ที่ไมเปนผูบริหาร 

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

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

 

คาเบี้ยประชุม  

 

 ทั้งนี้คาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากปกอนแตอยางใด และ

จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไม

เหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ

หุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 
 

 สําหรับคาบําเหน็จประจําป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรจายคาบําเหน็จ

ประจําปใหแกคณะกรรมการบริษัทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับในอัตรา 

270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 180,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวจะลดลงจํานวน 750,000 บาท 
 

25 / ประธานไดแจง... 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท/คน/ครั้ง) 

ป 2560 (เพื่อทราบ) ป 2559 

ประธาน            

(ท่ีไมเปน

ผูบริหาร) 

กรรมการ        

ที่เปนผูบริหาร 

กรรมการ           

ที่ไมเปนผูบริหาร 

ประธาน                 

(ท่ีไมเปน

ผูบริหาร) 

กรรมการ           

ที่เปนผูบริหาร 
กรรมการ          

ที่ไมเปนผูบริหาร 

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

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

คณะกรรมการสรรหา และ     

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

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

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 
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 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับการนําเสนอคาตอบแทนกรรมการบริษัท

แลว ขอใหท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

เสนอ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2560 โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 170 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 403,016,320 หุน คิดเปนรอยละ 82.1797 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  490,408,365 หุน 
 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2ใน3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

อนุมัติคาบําเหน็จประจําปแกประธานคณะกรรมการบริษัท 270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 

180,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท และรับทราบคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ตามอัตราที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

         

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 402,907,820 99.9731 

ไมเห็นดวย 107,500 0.0267 

งดออกเสียง 1,000 0.0002 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 403,016,320 100.0000 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาสรรหาและคัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระแลว จึงขอเรียนเชิญ นาย

อวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

    

นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานวา ตามขอบังคับ

ของบริษัท กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา 

ในปนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ 

    

 

26 / 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา… 
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               1.   นายประเวศวุฒิ ไรวา  รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

               2.   นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ กรรมการอิสระ และ  

      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

               3.   นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

               4.   นายปยะ ซอโสตถิกลุ        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

         กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ                  

          กรรมการบริหารความเสีย่ง  

 

โดยทีบ่ริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเขามายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้โดยไดพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งไดพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมี

สวนไดเสียไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนง

ตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม สําหรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 

                  นายปรกธน แสงนิล อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามประธานวา      

ในประเด็นแรก มีผูไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการอิสระ ซึ่งดํารงวาระเกิน 9 ป จึงเรียนถามวาจุดเดนสําคัญของผูไดรับการเสนอชื่อ

นั้นเปนอยางไร และทานสามารถเชื่อมโยงกลยุทธของบริษัทตางๆให เปนไปตามกลยุทธที่บริษัทวางไวหรือไม และ              

ประเด็นที่สองคือ ทางคณะกรรมการไดปรึกษาหารือกันในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการหรือไมวาควรจะ

กําหนดเปนอยางไรเพื่อดํารงความเปนอิสระของกรรมการทานนั้น 

     

                       นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงวา คุณสมบัติของ

กรรมการตรวจสอบที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือเรื่องความเปนอิสระ ซึ่งการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนเวลานานนั้นอาจถูก

คลอบงํา หรือตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กรรมการบริษัทสั่งการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

วิเคราะหแลวพบวา กรรมการอิสระของ เอส แอนด พี ทุกทานนั้น ไมมีกรรมการทานใดอยูภายใตอิทธิพลของกรรมการที่มาจาก

ผูถือหุนรายใหญ เนื่องจากกรรมการอิสระแตละทานมีอาชีพ มีตําแหนงหนาที่ในหลายบริษัท ซึ่งเขามาชวยบริษัท เอส แอนด พี 

เพียงเพื่อหวังให เอส แอนด พี มีความเจริญกาวหนา รวมถึงกรรมการบริษัททานอื่นๆ ก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร

ถึงแมวาจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทมายาวนานก็ตาม 
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล จึงขอให  

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะทุกทานลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่ง

สามารถลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการรายบุคคล และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะไดมีการแจงผลการตรวจนับ

คะแนนเสียงท่ีกรรมการแตละทานไดรับแตงตั้งเปนรายบุคคล  

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 174 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 403,017,923  หุน คิดเปนรอยละ 82.1801               

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

1.  นายประเวศวุฒิ  ไรวา          รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 403,017,923 100.0000 

ไมเห็นดวย           - 0.0000 

งดออกเสียง           - 0.0000 

บัตรเสีย           - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 403,017,923 100.0000 

  

                   2.   นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 397,055,923 98.5269 

ไมเห็นดวย               5,936,500                     1.4731 

งดออกเสียง                 25,500 0.0000 

บัตรเสีย              - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด  403,017,923 100.0000 
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 3.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 402,992,423 100.0000 

ไมเห็นดวย            - 0.0000 

งดออกเสียง 25,500 0.0000 

บัตรเสีย            - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 403,017,923 100.0000 

                              

                    4.  นายปยะ ซอโสตถิกุล       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                  

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 397,055,923 98.5269 

ไมเห็นดวย             5,936,500                         1.4731 

งดออกเสียง 25,500                   0.0000 

บัตรเสีย          - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด  403,017,923 100.0000 

   

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 

 

ประธาน ได เรียน เชิญ นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป นผู ให                      

ความเห็นเพิ่มเติม  
 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรแตงตั้ง   
 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือ 

นายเพิ่มศักดิ์   วงศพัชรปกรณ   ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427   และ/หรือ 

นายมนูญ มนูสุข  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ 

นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบด ี  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3440 
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จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 2,420,000 บาท และสําหรับบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,517,500 บาท และ

คาบริการอื่น ๆ อีก 80,000 บาท รวมเปนคาตอบแทน ท้ังสิ้น 4,017,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,500 บาท ซึ่งผูสอบบัญชี 

ดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 

เมื่อจบการรายงานประธานจึงขอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2560 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 กําหนด

คาตอบแทนจํานวน 2,420,000 บาท ตามที่เสนอ ท้ังนี้ไมรวมคาสอบบัญชีบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,510,000 บาท และ

คาบริการอื่น ๆ อีกจํานวน 80,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมได  

  

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2560 โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 179 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 420,364,193 หุน คิดเปนรอยละ 85.7172 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

        

  มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตั้งนาย

ชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3427 

และ/หรือนายมนูญ  มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3440 จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูสอบ

บัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของ

สํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 

2,420,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,517,500 บาท และคาบริการอื่น ๆ อีก 

80,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 420,255,693 99.9744 

ไมเห็นดวย           107,500 0.0256 

งดออกเสียง          1,000 0.0000 

บัตรเสีย         - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด  420,364,193 100.0000 
 

วาระท่ี 8       พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทโดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่

ประสงคของบริษัท) 
 

ประธานไดมอบหมายให  นายกําธร  ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ  สายการผลิตและการเงิน            

เปนผูเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุท่ีประสงคของบริษัท 

     

        นายกําธร  ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน เสนอวา บริษัทมีความประสงคให

แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัท ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกและเปนการขยายขอบเขตใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจปจจุบัน

ของบริษัท ตามรายละเอียดที่แจงในหนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 

 

                     (1)  ใหแกไขขอความในวัตถุประสงค ขอ (2) โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม ดังนี ้  
 

         ขอความเดิม 

   ขอ (2) กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด และใหกูยืม

เงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก 

โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน 
 

       ขอความใหม 

   ขอ (2)  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด และใหกูยืม

เงิน หรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก 

โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น รวมทั้งประกอบธุรกิจ

บริการ การค้ําและรับค้ําประกันหนี้สิน  ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของ

บุคคลอื่นใหกับบริษัทยอย  บริษัทในเครือ สํานักงานสาขา สํานักงานตัวแทนของบริษัท 

และบุคคลใดๆ รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ หรือ

เดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร 

และกฎหมายอื่น 
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                              (2)   ใหเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 2 ขอ จาก 33 ขอ เปน 35 ขอ ทําใหวัตถุประสงคของบริษัทเพิ่มเปน 35   ขอ ดังนี ้ 

 

     ขอวัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติม  

 

   ขอ (34)   ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และ

พลังงานทดแทน  ทุกชนิด ” 

 

   ขอ (35)   ประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สําหรับสินคาอุปโภค และบริโภคทุกชนิด 

และสินคาตามที่กําหนดไวในวัตถทุี่ประสงคท้ังหมดขางตน 

 

 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควร

อนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุท่ีประสงคของบริษัท พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไข

เพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัท โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 180 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 420,364,493 หุน คิดเปนรอยละ 85.7172 ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  490,408,365 หุน 

 

มต ิ ทีป่ระชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3ใน4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุท่ีประสงคของบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 420,364,493 100.0000 

ไมเห็นดวย                                

- 

0.0000 

งดออกเสียง                                 

- 

0.0000 

บัตรเสีย                                

- 

0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 420,364,493 100.0000 
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วาระท่ี 9 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระตาง ๆ ใหที่ประชุมพิจารณาลวงหนาแลวนั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเขามายังบริษัท  จึงไมมีการ

นําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและลงมติใดๆในวาระนี้ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม หรือไดเสนอแนะ

เรื่องอื่นใดเพิ่มเติมได 

  

  นายไกรฤกษ  โพธิญานวิสุทธิ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามประธานวา ประการแรก แนวทางการเติบโตของ

บริษัท ในสวนของในประเทศนั้น บริษัทมีนโยบายทางจะขยายสาขาในอนาคตภายในระยะเวลา 5 ป อยางไร และขยายในแบ

รนดใด ประการที่สอง เรื่องของยุทธศาสตรในตางประเทศวา เอส แอนด พี มีเปาหมายและยุทธศาสตรในการขยายใน

ตางประเทศอยางไร ประการที่สาม คือ เรื่องของคาเสื่อม ( Depreciation and Amortization ) ดังปรากฎตัวเลขท่ี 392 ลาน

บาทนั้น มีรายละเอียดของรายการใดบาง 

 

                     นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา การขยายธุรกิจในประเทศของ เอส แอนด พี              

นั้น เปนประมาณกวา 80%  บริษัทมุงเนนการเปดธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ชอพ แตที่เสริมเขามา คือ เอส แอนด พี ไดสราง

แบรนดอื่นๆ ขึ้นมา คือ ไมวาจะเปนแบรนด Vanilla , Patio และในปนี้มีแบรนดใหมคือ SNP สิ่งที่เอส แอนด พี ดําเนินธุรกิจ 

คือ สําหรับแบรนด เอส แอนด พี นั้น ในปนี้จะมุงเนนที่จะสรางรานอาหารไทยรวมสมัย โดยใหความสําคัญกับพนักงานในครัว 

โดยมีกิจกรรมใหญสงเสริมใหเปนเชฟ โดยสงเสริมการฝกอบรมการทําอาหารและรวมกับสถาบันหลายๆแหง รวมถึงสถาบันของ

ภาครัฐที่จะสงเสริมรานอาหารไทย โดยปที่ผานมารานอาหารของเอส แอนด พี มีการเติบโตขึ้นอยางมาก ถึงกวารอยละ 7 แต

ในทางกลับกันในเรื่องของจุดขายเบเกอรี่ชอพนั้น ปที่ผานมาจะมีภาวะการแขงขันของเบเกอรี่ชอพที่คอนขางรุนแรง ไมวาจะเปน

การเปดของรานสะดวกซื้อแบรนดตางๆ และโดยเฉพาะสวนสําคัญในตลาดไฮเปอรมาเก็ต เพราะฉะนั้น คุณวิทูร ศิลาออน ได

เล็งเห็นวาการขยายงานตรงสวนนี้จะตองมีความระมัดระวังมากขึ้น เอส แอนด พี จะเนนไปยังจุดชุมชนที่บริษัทจะสามารถ 

คาขายไดโดยที่ไมตองแขงขันกับแบรนดอื่นๆ ที่ลดราคาลงมามากๆ สวนในกลุมของโรงพยาบาลนั้น เอส แอนด พี ทํางานไดดี

มาก แตสวนในหางสรรพสินคามีการแขงขันคอนขางสูง ดังนั้นบริษัทจะมุงเนนการปรับรูปแบบใหทันสมัยในสวนของธุรกิจใน

ประเทศใหมากยิ่งข้ึน โดยการขยายแตละปที่ผานนั้นเราตั้งเปาหมายอยูทีร่อยละ 8-12 ของยอดขาย สวนแบรดใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะธุรกิจของอาหารญี่ปุนนั้นบริษัททําไดคอนขางดีมาก โดยเฉพาะราน MAISEN จะมีการขยายอีกหลายสาขาในสองถึง

สามปที่จะถึงนี้ สวนธุรกิจในตางประเทศบริษัท มุงเนนที่จะขยายแบรนด เอส แอนด พี ในตลาด AEC ในประเทศที่ใกลเคียง 

โดยในปนี้จะมีการเปดรานเอส แอนด พี ในประเทศกัมพูชาอีประมาณ 1 ถึง 2 สาขา นอกจากนีเ้อส แอนด พี ยังใหความสําคัญ

กับประเทศอังกฤษ โดยผูถือหุนทางกลุม MINT ไดใหการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของเอส แอนด พี ใหตรงกับความตองการ

ของคนยุคใหมใน แบรนด PATRA โดยในอีกหนึ่งเดือนขางหนานี้จะมีการเปดสาขาที่ 8 ที่ประเทศอังกฤษ แตสวนของประเทศ

สวิสเซอรแลนด และออสเตรีย การขยายตัวจะคอนขางยาก ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนการขยายตัวท่ีประเทศอังกฤษและประเทศ

กลุม AEC และในสวนของการขยายตัวในประเทศจีนนั้นบริษัทไดนําแบรนด Vanilla ไปเปดที่เซี่ยงไฮ ซึ่งไดรับผลตอบแทนไดดี

พอสมควร และรานที่ 2 ไดดําเนินการแลวเสร็จแลวและจะเปดดําเนินการในบริเวณศูนยการคาใหญของเซี่ยงไฮ ในวันที่ 1 

พฤษภาคม 2560 นี้  
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 นายอําพล เรืองธุระกิจ ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวา สําหรับคาเสื่อมราคานั้นจะมี

รายละเอียดอยูในงบการเงินซึ่งปรากฎอยูในรายงานประจําป 2559 หนา 84-85 โดยจะเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาประมาณ 60 ลาน

บาท โดยหลักๆ แลวมาจากคาเสื่อมราคาของเครือ่งจักร และการเปดสาขา อันเนื่องมาจากการเสื่อมราคาของสาขาใหมจะตดัคา

เสื่อมตามอายุของสัญญาเชา จะเปนสองตัวหลักที่เพิ่มขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจน สวนรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูไดในรายงาน

ประจําป 2559 ในหนาหมายเหตุที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 นายไกรฤกษ  โพธิญานวิสุทธิ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ในสวนของคาเสื่อมราคานั้น บริษัทตัด

เฉลี่ยที่ 4 ป แตเมื่อดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา 66 หัวขอ 3.7 แลวพบวา อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และ

เครื่องจักรจะอยูที่ข้ันต่ํา 5 ป จึงมีความสงสัยวาเหตุใดคาเสื่อมเฉลี่ยจึงมีจํานวนสูง ไมทราบวามีรายการพิเศษหรือเปนรายการ

ปกติหรือไม 
 

 นายปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ ไดชี้แจงวาในหนา 88 ระบุวา ยอด PP&E อยูที่ 2,595 ลานบาท สวน 

1,600 ลานบาท ท่ีทานผูถือหุนแจงมานั้นเปนยอดสุทธิ เพราะฉะนั้นทุกๆ ป เอส แอนด พี จะตัดท่ีรอยละ 12 เนื่องจากเครื่องจักร

นั้นจะตัดเร็วกวาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง         
 

 นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุน ไดสอบถามประธานวาในประเด็นแรก กําไรที่ลดลงจากเดิมนั้นเนื่องจาก

ตนทุน วัตถุดิบ คาใชจายเรื่องของคาเชา คาแรง เมื่อกําไรลดลงจากตนที่สูงขึ้น ซึ่งจากการรายงานประจําปปรากฏวารอยละ 52 

ของตนทุน ขึ้นมาเปนรอยละ 55.3 ซึ่งสงผลใหความสามารถในการทํากําไรลดลงจากเดิม นั้น เอส แอนด พี จะแกไขประเด็น

ดังกลาวในระยะยาวเพื่อใหสามารถเพิ่มศักยภาพในเชิงการแขงขันไดอยางไร รวมถึงบริษัทมีการตั้งเปาในการทํากําไรหรือไม

อยางไร ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของการขยายสาขา หลักเกณฑของการขยายสาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อที่จะให

เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ควรกําหนดสัดสวนในระยะยาวเทาใด และประเด็นในเรื่องของการเปดสาขาเอง หรือการใหแฟรน

ไชสนั้น บริษัทมีเกณฑการพิจารณาอยางไร ประเด็นสุดทาย เรื่องของระบบ ERP เมื่อบริษัทนําเขามาใชแลวจะชวยในเรื่องของ

การเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะสะทอนในเชิงของรายไดที่ขยายตัวมากขึ้น ตนทุนจากการดําเนินงานที่จะปรับลดลงน้ันจะไปแกไข

จุดออนและเพิ่มจุดแข็งท่ีดีใหกับบริษัทอยางไรบาง และหลักเกณฑของการเปดสาขาที่ผานมานั้น มีอัตราการเติบโตจากสาขา

เดิมและสาขาใหมเทาใด เนื่องจากเกรงวาจะเปนการกินตลาดในพ้ืนที่เดียวกันหรอืไม และอยากทราบวายอดใชจายของลูกคาตอ

รายที่มาใชบริการรานเอส แอนด พี นั้น 1 รายตอ 1 ใบเสร็จ คาเฉลี่ยตอ 1รายเปนเทาใด เพื่อสะทอนใหเห็นถึงกําลังซื้อของผูมา

ใชบริการวาเปนอยางไร ซึ่งจะทําใหฝายจัดการสามารถนําขอมูลมาดําเนินการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป และให

คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํากําไรเปนประการสําคัญแมวารายไดจะโตแตการทํากําไรไมโตจะสงผลกระทบตอผูถือหุนและการ

บริหารงานของกรรมการบริษัท 
 

นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา ประเด็นแรก ในเรื่องของ Margin นั้น ประการ

แรกเนื่องจาก ธุรกิจของ เอส แอนด พ ีที่จะมีการขายมากที่สุดในไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 แตเนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ

ไตรมาสที่ 4ของปที่ผานมาการเฉลิมฉลองตางๆ ลดลงอยางมาก เอส แอนด พ ีและประการที่สอง เอส แอนด พ ีมีความทาทาย

อยางมากในเรื่องธุรกิจของเบเกอรี่ชอพ โดยเฉพาะที่เปดอยูในหางไฮเปอร มารเก็ต ซึ่งเปนจุดที่ทางคณะกรรมการการจัดการ

และคณะกรรมการอิสระทุกทานไดคํานึงถึงการจัดการผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีคูแขงอยูจํานวนมากในปจจุบัน วาควรจะดําเนินการ

อยางไรเพื่อที่จะใหเขาถึงกระแสความตองการของลูกคา รวมทั้งสาขาที่อยูในโรงพยาบาล สถานีบริการน้ํามัน และสาขาที่ตั้งอยู

ในบริเวณอื่นๆ วาเอส แอนด พี ควรจะขายสินคาประเภทใดในแตละบริเวณ ซึ่งประเด็นนี้ทางคณะทํางานไดคํานึงถึงและให

ความสําคัญเปนอยางมาก 
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ประเด็นที่สอง นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา เรื่องของการขยายตัวทั้งในและ

ตางประเทศนั้น ทางเอส แอนด พี เห็นความสําคัญของโลกาภิวัฒน (Globalization) ที่จะขยายออกไป ซึ่งเอส แอนด พี จะ

มุงเนนไปที่กลุมประเทศ AEC เปนหลัก และ นายวิทูร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายปฏิบัติการและบุคคล ไดชี้แจง

เพิ่มเติมในเรื่องของสัดสวนในการขยายกิจการวา ตามแผนที่วางไวนั้น เนื่องจากสาขาของ เอส แอนด พี ในประเทศ มีจํานวน

สาขามากอยูแลว ดังน้ันในอนาคตจะมีการขยายสาขาในตางประเทศมากขึ้น โดยการขยายสาขาไปยังกลุมประเทศ AEC โดยได

เริ่มตนที่ประเทศในกลุม CLMV กอน และจึงคอยๆ ขยายออกไปยังประเทศในกลุมอาเซียนแลวจึงขยายออกไปยังประเทศอื่นๆ 

ซึ่งจากการเริ่มตนที่ประเทศกัมพูชา โดยมีการเปดไปแลว 2 สาขา นั้น ปรากฏวาผลประกอบการดีมากและทํากําไรไดทั้ง 2 

สาขา และมีการวางแผนวาจะมีการเปดอีก 2 สาขา ในปนี้ นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาเพิ่มเติมอีก

วา ในสวนของอัตราสวนเปาหมายนั้น ภายในระยะเวลา 3 ป จะเรงดําเนินการจาก 12% เปน 80:20 ใหได และในระยะ 5 ป 

นาจะอยูที่ 75:25 สําหรับการเจริญเติบโตในตางประเทศ ซึ่งทางเรามุงหวังใหเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว 

 

นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ  สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงในประเด็นที่สาม                  

วาเรื่องของ ERP หรือ SAP ที่ทางเอส แอนด พี ติดตั้งนั้น ระบบ ERP ไมไดเปนระบบที่ใหม เนื่องจากทาง เอส แอนด พี ไดใช

ระบบอีกระบบหนึ่งคือ JDE อยูแลว โดยมีอยูทั้งสิ้น 7 Software ซึ่งไมคอยมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเลยประสงคจะรวมใหเปน 1 

System ซึ่งระบบ SAP นั้นใชเวลาดําเนินการติดตั้งมาแลว 1 ป ซึ่งเกินกวากําหนดเดิมที่ตั้งไวประมาณ 3 เดือน โดยถือวาเปน

ระบบที่ World Class ที่บริษัทอุตสาหกรรมอื่นๆเลือกใชกัน ซึ่งการดําเนินการของระบบ SAP นั้น บริษัทวางแผนวาจะตองมี 

Return ในเรื่องของการลดคาใชจาย แตในชวงแรกอาจจะมีการเพิ่มคาใชจายเนื่องจากตองใชบุคคลากรเพิ่ม แตในที่สุดผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นจะกอใหเกิดระบบของการทํางานในบริษัท ทําใหสวนของตนทุน คาใชจาย ลดลง ซึ่งการที่ท้ังบริษัทใชระบบปฏิบัติการ

เดียวกันจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่คาดหวังไวคือเรื่องของการวางแผนผลิตไปจนถึงการขายที่หนาราน

ซึ่งเปนแผนงานที่ทางเอส แอนด พี ตองทําใหไดเปนลําดับตอไป 

 

นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงตอในประเด็นของการบริหารงานของตัวเลขธุรกิจวา 

ในปที่ผานมาไมวาจะเปนเรื่องของตนทุนขาย คาใชจายตางๆ ดวยระบบงานและการพัฒนาวิธีการทํางาน เอส แอนด พี จะ

ควบคุมคาใชจายใหมากขึ้น ในปที่ผานมาจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ทางเอส แอนด พี ไดมีการจัดการสงเสริมการขายมาก

พอสมควร ดังนั้นตัวเลขของสวนลดกอนท่ีจะมาเปนยอดขายสุทธินั้นจะสงผลกระทบตอตนทุนขายของบริษัท โดยเฉพาะการเปด

รานของเอส แอนด พี ตั้งแตปลายป 2015 ถึงป 2016 ดวยสถานท่ีที่มีการแขงขันสูงทําใหเปาหมายของการขายนอย ตนทุนของ

คาใชจายในสวนของสถานที่เพิ่มขึ้นคอนขางมาก แตทั้งนี้ในสวนของรานอาหารมียอดขายของรานเดิมเพิ่มขึ้น เนื่องดวยมี

เมนูอาหารใหมๆ และเมนูสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ปจจัยที่เปนตัวลบของเอส แอนด พี คือรานเบเกอรี่ ซึ่งมีคูแขงขันจํานวนมาก 

แตทางเอส แอนด พี ก็ไมไดละเลยที่จะใหความสําคัญแตอยางใด และจะนําแนวทางตางๆ ที่ผูถือหุนแนะนําไวมาใหทางฝาย

ปฏิบัติงานดําเนินการตอไป และในสวนของแฟรนไชสตางประเทศนั้น ทางเอส แอนด พี จะดําเนินการในประเทศที่บริษัทไม

ถนัดที่จะเขาไปประกอบธุรกิจเอง ตัวอยางเชน ในประเทศจีน ทีท่าง เอส แอนด พี เขาไปรวมทุนและขายแฟรนไชส เปนตน 

 

ผูถือหุน ( ขอสงวนช่ือ-นามสกุล) ไดมีขอเสนอแนะแกประธานวา ในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไปขอเสนอให

ทางเอส แอนด พี จัดอาหารวางเปนอาหารกลองนาจะดูดีกวา และจะทําใหเกิดดวยความพึงพอใจของผูถือหุนมากกวา 
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ประธานกรรมการ ไดเรียนแจงวา ในการจัดประชุมในปหนานั้นทางเอส แอนด พี จะจัดขาวกระเพราไขดาว

ใหแกผูถือหุน 

 

ผูถือหุน ( ขอสงวนชื่อ-นามสกุล) ไดมีขอเสนอแนะแกประธานวา ที่ผานมามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและ

คุณภาพของ เอส แอนด พี มาก และเปนลูกคาอยูบอยครั้ง ซึ่งกไ็ดรับความพึงพอใจเปนอยางมาก แตจะขอเลาเรื่องของรานเอส 

แอนด พี สาขาปยรมณ ในสวนของเมนูขาวเหนียวมะมวง เนื่องจากผูถือหุนไดไปใชบริการในสาขาดังกลาวและสั่งเมนูขาว

เหนียวมะมวง แตปรากฎวามะมวงท่ีเอามาเสิรฟนั้นมีรสชาติเปรี้ยว และมีสภาพเนาเสีย ซึ่งไดแจงแกพนักงานของรานแลว แต

ไมไดรับการแกไขแตอยางใด ทั้งนี้โดยทั่วไปเขาใจวามะมวงนั้นมีความหลากหลายของรสชาติ อาจจะหวานบาง เปรี้ยวบาง 

รสชาติไมคงที่ แตการนํามะมวงที่มีสภาพเนาเสียมาเสิรฟใหกับลูกคานั้น ผูถือหุนมีความกังเปนกังวลถึงคุณภาพ และ QC ของ

เอส แอนด พี  

 

ประธานกรรมการ ไดขอบคุณถึงการแนะนําและติชมโดย เอส แอนด พี รับรูถึงความรักของลูกคาและ              

ผูถือหุนที่มีตอบริษัท และจะทําสิ่งตางๆเพื่อใหลูกคาและผูถือหุนไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด 

 

นายไกรฤกษ โพธิญานวิสุทธิ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ตัวเลขของรายไดหลักจากรานอาหาร

และรานเบเกอรี่ภายในประเทศนั้น มีการแบงสัดสวนของรานอาหารและรานเบเกอรี่เปนกี่เปอรเซนต และรายไดของรานอาหาร

ในประเทศอังกฤษ ซึ่งปจจุบันนี้มีอยู 7 สาขา ไมทราบวาจะตองเปดอีกจํานวนกี่สาขาจึงจะถึงจุดคุมทุน และในประเด็นสุดทาย

ในฐานะผูบริโภค นายไกรฤกษ โพธิญานวิสุทธิ เคยเห็นพนักงานฟารมเฮาสสงของท่ีรานสาขาของเอส แอนด พี ไมทราบวาทาง

เอส แอนด พี มีการวาจางฟารมเฮาสใหผลิตขนมปงใหหรือไมอยางไร 

  นายวิทูร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายปฏิบัติการและบุคคล ชี้แจงในประเด็นเรื่องการแบงสัดสวน

ของรายไดของบริษัทวาอยูที่ 60:40 โดยสัดสวนของรานอาหารจะมีจํานวนเยอะกวา 

 

นางเกษสุดา ไรวา  ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นรายไดของรานอาหารในประเทศ

อังกฤษวา ในสองปที่ผานมานั้นทางเอส แอนด พี ไดมีการรวมทุนกับบริษัทใหญสองบริษัทจะมีคาใชจายในเรื่องของการ

ดําเนินการตางๆ ซึ่งจะเปนคาใชจายใหญที่เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามบริษัทก็พยายามอยางยิ่งในการที่จะทําใหถึงซึ่งกําไรที่

ตั้งเปาหมายไวใหได 

 

นางปทมาวลัย รัตนพล กรรมการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของรายไดของรานอาหารในประเทศอังกฤษ

วา การทํากําไรของสาขาท่ีประเทศอังกฤษนั้น ปจจุบัน 4 สาขาเดิมทํากําไรอยางมาก และอีก 3 สาขาใหมจะตองใชเวลาในการ

สรางกลุมลูกคาที่เขามาใชบริการ เนื่องจากเปนบริเวณทีเ่ปดใหม แตเอส แอนด พี มีความมั่นใจวาจะมีการเจริญเติบโตในปตอๆ 

ไปไดอยางดีมาก และเชื่อมัน่วา 3 สาขาใหมนั้นจะเติบโตมากขึ้นภายในสองป และจะถึงจุดคมทุนและสรางผลกําไรอยางแนนอน 

ทั้งจะทําใหแบรนด PATRA กลับมาเปนทีห่นึ่งในประเทศอังกฤษ 
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  นายกําธร  ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงในประเด็นการวาจางผลิต

ผลิตภัณฑวา ทางเอส แอนด พี ไดมีการวาจางผลิตผลิตภัณฑหลายประเภท ซึ่งขนมปงก็เปนผลิตภัณฑหนึ่งที่บริษัทวาจางผลิต 

โดยขนมปงท่ีบริษัทวาจางผลิตคือขนมปงขาว ซึ่งเปนสูตรของทางเอส แอนด พี โดยเฉพาะ สวนขนมปงอ่ืนๆ ที่มีสีเขียว สีแดง สี

ดํา ขนมปงโฮลวีท นั้น ทางเอส แอนด พี จะผลิตเอง โดยวัตถุดวยประสงควาจางผลิตก็เนื่องจากวาทางเอส แอนด พี ตองการ

เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑของเอส แอนด พี จึงมีการจางบริษัทอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ รวมถึงแกไข

ปญหาในเรื่องของการขนสงดวยเชนเดียวกัน ซึ่งจะทใหสามารถจัดสงไดทุกวันทั่วประเทศ สวนตัวอยางผลิตภัณฑอื่นๆที่เอส 

แอนด พี มีการวาจางผลิต ก็เชน ทองมวน 

 

  อนึ่งในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการ

ประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 92 คน นับจํานวนหุนได 161,658,724 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวม

ประชุม 88 คน นับจํานวนหุนได 258,705,769 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 180 คน นับจํานวนหุนรวมกัน

ได 420,364,493 หุน คิดเปนรอยละ 85.7172 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวม

ประชุม และปดประชุมเวลา 16.06 น. 

 
      ลงชื่อ             ประธานที่ประชุม 

               ( นางภัทรา   ศิลาออน ) 
 

   
ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม 

               (  นายวิทูร   ศิลาออน  ) 


