
 

 

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจาํปี 2561 

 บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที� 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั�น � โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ 
เลขที� 1880  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นางภทัรา  ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม และไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ที�

บริษทัแจง้รายละเอียดองคป์ระชุมต่อที�ประชุมโดยขณะเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง 70 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้

140,877,204 หุ้น และผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะใหผู้อื้�นมาเขา้ร่วมประชุม 57 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้264,297,325 หุน้ รวมจาํนวน   

ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 127 คน นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้405,174,529 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 82.6198 ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 490,408,365 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 

ก่อนเริ�มประชุม ผูด้าํเนินการประชุมไดมี้การชี� แจงหลกัเกณฑ์วิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที�

ปรากฏในเอกสารซึ�งไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะก่อนเขา้ร่วมประชุมเพื�อพิจารณาโดยสรุปดงัต่อไปนี�  
 

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลาํดบัวาระ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบและลงมติ โดยผูถื้อ

หุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนที�มีบาร์โคด้ก่อนเขา้ห้องประชุม ซึ� งไดร้ะบุชื�อและจาํนวนหุ้นไวใ้ห้แลว้ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน

โปรดตรวจสอบบตัรลงคะแนนวา่ไดรั้บครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 

2. ผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�มีอยู ่โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�ง

เสียง ซึ� งผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และไม่

สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่ผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซึ�งจะตอ้งมีการมอบอาํนาจโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านั�น 
 

3. ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการทาํเครื�องหมายลงในช่อง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ�ง พร้อมกบัเซ็นชื�อในบตัรเพื�อยนืยนัความถูกตอ้ง 
 

4. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ

ท่านใดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และขอให้ยกมือขึ� น เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษทัไปรับบัตร

ลงคะแนนมาเพื�อนับรวมกบักรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดแ้จง้การลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออก

เสียง” ไวล่้วงหน้าในขณะลงทะเบียนไวแ้ลว้ ส่วนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ยกมือหรือลงคะแนนเสียง

ล่วงหน้าไวเ้พื�อลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” นั� น จะนับเป็นคะแนนเสียงที�  “เห็นด้วย” ตามที�

คณะกรรมการนาํเสนอ 
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      การนบัคะแนนเสียงในเบื�องตน้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงตามจาํนวนหุน้ของผูที้�มาลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมในแต่ละวาระเป็น “เห็นดว้ย” ไวท้ั�งหมดก่อน เมื�อมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” 

หรือ “งดออกเสียง” จะนําคะแนนเสียงที� “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที� “เห็นด้วย” ที�

บนัทึกไวก่้อนแลว้ เพื�อให้ไดค้ะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งเป็นจาํนวนเสียงที� “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ“งดออกเสียง” 

และประธานจะไดแ้จง้ผลการลงคะแนนเสียงต่อที�ประชุมในแต่ละวาระต่อไป 
 

5.  สาํหรับการแจง้ความประสงค์ลงคะแนนเสียงในช่อง “งดออกเสียง” ในวาระเรื�องใดๆ จะถือวา่ผูถื้อ

หุน้มีความประสงคไ์ม่ออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื�องนั�น 
 

6. สาํหรับวาระที� 2 เป็นการเสนอรายงานเพื�อใหที้�ประชุมรับทราบเท่านั�น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อยา่งใด 
 

7. สาํหรับวาระที� 6 เรื�องแต่งตั�งกรรมการเท่านั�น ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใช้

บตัรลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลือกที�จะลงคะแนนเสียงในการแต่งตั�งกรรมการทั�งหมดหรือเป็นรายบุคคลก็ได ้และเมื�อ

รวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ จะมีการแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงที�กรรมการแต่ละท่านไดรั้บเลือกแต่งตั�งเป็นรายบุคคลต่อไป 
 

8. สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะที�ผูถื้อหุน้ไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ ในใบมอบฉนัทะ

แบบ ข. และ แบบ ค. ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงตามที�ผูถื้อหุ้นระบุมา และบริษทัจะนบัคะแนนเสียงตามที�ผูถื้อ

หุน้ระบุมาเท่านั�น 
 

9. เมื�อการประชุมเสร็จสิ�นแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ยงัไม่ส่งบตัรหรือมีบตัรลงคะแนนเหลืออยู ่

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนเสียงทั�งหมดคืนแก่เจา้หนา้ที�หนา้หอ้งประชุม 
 

ผู ้ด ําเนินการประชุมได้ชี� แจงต่อที�ประชุมเพิ�มเติมว่าในการประชุมผู ้ถือหุ้นครั� งนี�  จะมีการบันทึก

รายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้สอบถามและความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไวใ้หแ้ลว้ จึงขอให้

ผูถื้อหุ้นที�ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ชื�อและนามสกลุให้แก่ที�ประชุมทราบก่อน เพื�อบริษทัจะไดบ้นัทึกให้

ถูกตอ้งครบถว้นต่อไป     
 

ที�ประชุมรับทราบแลว้ไม่เสนอความเห็นเป็นอยา่งอื�น และผูด้าํเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวสุคนธา 

ชลชวลิต ที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั เขา้ร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง ทั� งนี� เพื�อให้สอดคลอ้งกบัขอ้พึง

ปฏิบติัที�ดีในการประชุมผูถื้อหุ้น และในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในวนันี�  ยงัไดรั้บเกียรติจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทยไดจ้ดัส่งตวัแทน คือ นายปรีชา ไชยวรรณ เพื�อทาํหนา้ที�อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมในวนันี�ดว้ย 
 

จากนั� นผูด้าํเนินการประชุมเรียนเชิญให้ประธานกล่าวเปิดประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและ

ขอบคุณผูถื้อหุ้นที�ได้เขา้ร่วมประชุม พร้อมแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารของบริษทั ผูส้อบบัญชี และที�ปรึกษา

กฎหมาย ดงัต่อไปนี�           
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กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม 

1. นางภทัรา   ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายประเวศวฒิุ   ไรวา รองประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางสาวคทัลียา   แสงศาสตรา กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอวรุิทธ์   วงศพ์ทุธพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และ                                

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ และ 

                  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ  

   กรรมการตรวจสอบ 

                  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

                   กรรมการบริหารความเสี�ยง 

7. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 

8. นางปัทมาวลยั รัตนพล กรรมการ และ                                       

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. นายจอห์น  สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการ และ                                        

  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

10. นางเกษสุดา   ไรวา ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร                     

  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

11. นายวทูิร  ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏิบติัการและบุคคล                                 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และ 

                                             เลขานุการบริษทั 

12. นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน 

  และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

(กรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 12 ท่าน จากจาํนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)  
 

ผูบ้ริหารของบริษทั 

1. นายสมจิตร กิติธีระกลุ    รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี�  

2. นายจงชนะ  จนัทมาศ    รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตอาหาร 

3. นางสุภาวดี หุตะสิงห       ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการและศูนยก์ารเรียน 

4. นางมารยาท เหล่านิพนธ์        ผูอ้าํนวยการสายพฒันาธุรกิจ 

5. นายสมเจตน ์ วธันเวคิน       ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจ 1344 

6. นายมนตรี ลีทวกีลุสมบูรณ์       ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม 

นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

   

ที�ปรึกษากฎหมายที�เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวภวดี    สนองชาติ    บริษทั ที�ปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 

2. นางสาวสุคนธา  ชลขวลิต     บริษทั ที�ปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 
 

 

                              ประธานไดก้ล่าวสรุปสารจากประธานกรรมการบริษทั นับตั�งแต่ก่อตั�ง S&P มาจนถึงปีที� 45 ในปี พ.ศ. 

2561 นี�  จากร้านไอศกรีมคอนเนอร์เล็กๆ ในซอยประสานมิตร จนกลายเป็นร้านอาหารและเบเกอรี� ที�มีสาขามากที�สุดใน

ประเทศคือ 495 ร้านในปี 2560 ที�ผ่านมา บริษทัมีการเจริญเติบโตอยา่งมั�นคงและเป็นที�รู้จกักนัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ใน

นามของร้านอาหารและเบเกอรี�ที�มีคุณภาพ และมีอยูท่ั�วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 

  ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา แมจ้ะมีสภาวะเศรษฐกิจและมีเหตุการณ์ต่างๆ ที�อาจทาํให้ธุรกิจระดบัประเทศ

หลายๆแห่งชะลอตวัไปบา้ง S&P ยงัคงใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการดาํรงไวซึ้� งคุณธรรม จริยธรรม มอบแด่ลูกคา้ พนักงาน 

และผูถื้อหุ้น ทุกท่านเป็นอยา่งดีที�สุด ไดแ้ก่ การมอบผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพ สะอาด อร่อย ใหแ้ก่ลูกคา้ การดูแลรับผิดชอบต่อ

สงัคมและชุมชน การสร้างคนโดยผ่านศูนยก์ารเรียนเอส แอนด ์พี เพื�อฝึกเยาวชนให้มีอาชีพไปพร้อมกบัใหมี้ความชาํนาญใน

อาชีพรองรับธุรกิจของ S&P ที�ตอ้งเติบโตต่อไป การฝึกอบรมพนกังานในหน่วยงานต่างๆใหมี้ทกัษะความชาํนาญเพื�อบริการ

ที�ดีเยี�ยมแก่ลูกคา้ทุกท่าน การปรับเปลี�ยนระบบขั�นตอนของการทาํงานโดยใชร้ะบบ IT เขา้มาช่วยใหก้ระบวนการทาํงานง่าย

ขึ�น ตอบรับกบัธุรกิจที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในแต่ละยคุสมยัที�มีการแข่งขนัในภาคธุรกิจสูง 
 

  บริษทัขอให้สัญญาต่อทุกๆท่านวา่จะยงัคงตั�งใจและดาํเนินการพฒันาอยา่งย ั�งยืน เพื�อนาํไปสู่การดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้จริญเติบโตอยา่งมั�นคงสืบไป 
 

  ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ รวมทั�งผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านที�

ให้การสนับสนุนและมอบความไวว้างใจให้บริษทัดว้ยดีเสมอมา ในปีที� 45 นี�  เรายงัคงมุ่งมั�นรักษาและพฒันาคุณภาพของ 

S&P ในการมอบผลิตภณัฑ์ที�ดีและการบริการที�ประทบัใจ พร้อมกนันี� ผูบ้ริหารและพนักงาน S&P จะยงัคงร่วมมือร่วมใจ

ทุ่มเทในภารกิจเพื�อยกระดบัการดาํเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี�ใหดี้ยิ�งขึ�นในทุกๆปี 
 

จากนั�นผูด้าํเนินการประชุมจึงไดก้ล่าวเริ�มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี�  
 

วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี 2560 
 

ประธานได้เสนอขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจําปี 2560                    

ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุม ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2560 แลว้ มีความเห็นวา่

การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว พร้อมทั�งเปิดโอกาสให ้ 

ผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติมได ้ 
 

5/ เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้… 
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เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ�มเติม ประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับรองรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 โดยในวาระนี� ตอ้งใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 136  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ 410,442,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6941           

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 490,408,365 หุน้ 

 

มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2560 ซึ� งประชุม

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

   

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 410,442,862 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บตัรเสีย - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 410,442,862 100.0000 

 

วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

 

ประธานได้ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560         

ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560 ซึ� งได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ และประธานได้

มอบหมายใหน้างเกษสุดา ไรวา ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูน้าํเสนอผลการดาํเนินงานต่อที�ประชุมเพิ�มเติม  

 

นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดก้ล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในปี 2560 ที�ผ่านมา ดงันี�      

ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ�งที�บริษทั S&P ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการวางรากฐานของการดาํเนินธุรกิจใหส้อดรับและกา้วทนั

กบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในธุรกิจต่างๆ เพื�อให้สามารถขบัเคลื�อนธุรกิจไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ และมีเป้าหมายที�จะยกระดบั

ของธุรกิจ ดว้ยการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามกลุ่มประเภทลูกคา้ และให้ความสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์เพื�อการ

ขยายรูปแบบของช่องทางการจดัจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของตลาดและเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั 
 

โดยในปีที�ผ่านมา บริษทัมีการขยายสาขาในประเทศ ของร้านอาหารและเบเกอรี�  S&P จาํนวน �� สาขา 

ทั�งยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื�อขยายตลาดและรองรับฐานลูกคา้ใหม่ในเครือ S&P ประกอบไปดว้ย 

ร้านนายหา้ง, Umeno café, SNP Headquarter รวมการขยายสาขาในประเทศทั�งสิ�น �� สาขา 
 

6/ สํ าห รับ ก าร เข้า สู่ ต ล าด ...
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สาํหรับการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ บริษทัไดข้ยายสาขาไปรวมทั�งสิ�น � สาขา ประกอบไปดว้ย ร้าน Patara 

สาขา Wimbledon ในสหราชอาณาจกัร ร้าน Vanilla สาขา Rock Bund เมืองเซี�ยงไฮ ้ในประเทศจีน และร้าน S&P ในประเทศ

กมัพชูา ปัจจุบนัในประเทศกมัพชูามีสาขารวมจาํนวนทั�งสิ�น 3 สาขา และจะขยายเป็น 5 สาขาภายในปี 2561 

 

ในการพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร บริษทัให้ความสําคญัในการวิจยัและพฒันา เพื�อนาํเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั ทั�งจากการพฒันาระบบการทาํงานเพื�อลดขั�นตอนและค่าใชจ่้าย โดยมีการลงทุนใน

ศูนยก์ระจายสินคา้ใหม่ ซึ�งจะแลว้เสร็จในช่วงตน้ปี ���� และกา้วเขา้สู่ยคุของการตลาดในรูปแบบดิจิตลั ดว้ยการพฒันา S&P 

Mobile Application เพื�อตอบโจทยล์ูกคา้และแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภครูปแบบใหม่ และให้ความสําคญัในการทาํงาน

ร่วมกบัพนัธมิตร เช่น การสั�งสินคา้ออนไลน์ และ บริการจดัส่งถึงบา้น 

 

ดา้นการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล บริษทัได้เพิ�มกระบวนการประเมินขีดความสามารถของ

องคก์รและพนกังาน เพื�อเติมเตม็ช่องวา่งที�จาํเป็นต่อการเจริญเติบโต ตามกลยทุธ์และตามผลประกอบการที�ไดว้างไว ้  

 

ดา้นความยั�งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาศูนยก์ารเรียนเพื�อ

สร้างโอกาสทางพื�นฐานอาชีพ และเริ�มโครงการเป้าหมายการพฒันาที�ย ั�งยืน ไม่วา่จะเป็นในดา้นการบริโภคและผลผลิตที�

ย ั�งยืน การใชผ้ลิตภณัฑ์ในทอ้งถิ�น การจา้งงานที�มีคุณค่า และการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ การมีสุขภาพและการเป็นอยูที่�ดี 

และความร่วมมือเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนือยา่งจริงจงั 

 

ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านมั�นใจวา่ ในปี ���� จะเป็นอีกหนึ�งปี ที� S&P จะยงัคงมุ่งมั�นพฒันาศกัยภาพของ

องคก์รเพื�อใหผ้ลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ในโอกาสนี�ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ผูร่้วมคา้ ลูกคา้ และพนกังานทุกท่าน สาํหรับความไวว้างใจและให้

ความเชื�อมั�นในศกัยภาพของ S&P ขอขอบคุณความทุ่มเทของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั ที�ร่วมกนัปฏิบติัภารกิจอยา่ง

อุตสาหะมาโดยตลอด  

 

ทั�งนี�บริษทัยงัให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการรับผิดชอบต่อ 

ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อการเจริญเติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยนืต่อไป  

 

ในการนี�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดน้าํเสนอรายละเอียดผลการดาํเนินการของบริษทั เพื�อสรุปภาพรวม

ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในรูปแบบวดีีทศันต์่อที�ประชุมเพิ�มเติม ดงัมีรายละเอียดที�นาํเสนอ ดงันี�  

 

การดาํเนินธุรกิจสู่ความยั�งยืนของ เอส แอนด ์พี ดว้ยคุณธรรม เป็นทั�งกลยทุธ์ และ รากฐานสาํคญัสู่ความ

ยั�งยนื ที�ใหค้วามสาํคญัทั�งเรื�องคน ธุรกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ไปพร้อมๆ กนั  
 

7/ ความอร่อยที� ไม่หยุดนิ� ง...
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ความอร่อยที� ไม่หยุดนิ� ง (สู่การพัฒนาอย่างย ั�งยืน) จากจุดเริ� มต้นของร้าน S&P เมื�อปีพ.ศ. 2516               

จนพฒันาขึ�นเป็นผูน้าํธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี�  แถวหนา้ของเมืองไทย  

 

นบัเป็นปีที� 44 ที� S&Pเป็นผูท้าํให้การบริโภคอาหารไทย และเบเกอรี�แผ่ขยายเป็นวงกวา้งในระดบั Mass 

Market รวมถึงการสร้าง Brand Portfolio ร้านอาหารให ้มีความหลากหลายของประเภทอาหาร และระดบัราคา ทาํใหส้ามารถ

เขา้ถึง ผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม ทุกโอกาสของการบริโภค ทั�งในประเทศ และต่างประเทศ 

  

ปัจจุบันธุรกิจภายใต้เครือ S&P ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และเบเกอรี�  และสินค้าภายใต ้     

แบรนด ์กวา่ 20 แบรนดท์ั�วโลก รวมถึงธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสาํเร็จรูป (Quick Meal) พร้อมรับประทาน บริการจดัส่ง

ถึงบา้น  1344 Delivery  

 

ภายใตธุ้รกิจอาหาร ในเครือ S&P  แบรนด์หลกัที�ขยายสาขาไดอ้ยา่งรวดเร็วคือ “S&P” ในขณะที�แบรนด์

น้องใหม่ที�กาํลงัมาแรง อย่าง “นายห้าง” ที�ลง้ 1919 “Umeno Cafe’ ที� เมกาบางนา และ Vanilla สาขา Rockbund ที�เซี�ยงไฮ ้  

นับเป็นอีกกา้วของการสร้าง Brand New Concept เพื�อสร้างความแตกต่างในธุรกิจร้านอาหาร  และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคยุค

ดิจิทลั ที�มีความเป็นปัจเจกมากขึ�น เราจึงไม่ไดแ้ค่นาํเสนอความอิ�มอร่อยเท่านั�น แต่ตอ้งตอบสนองประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บั 

ลูกคา้ที�มาใชบ้ริการอีกดว้ย 

 

แนวทางการดาํเนินงานจากนี� ต่อไปของบริษทั จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจประเภทร้านอาหารเพิ�มมากขึ�น 

เนื�องจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของคนไทยในปัจจุบันนิยมการทานอาหารนอกบ้านมากขึ� น สืบเนื�องจากขนาดของ

ครอบครัวที�เล็กลง รวมถึงแนวโนม้การขยายครอบครัวที�ลดลงอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัมองเห็นศกัยภาพในการขยายสาขา

พร้อมทั�งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่มากยิ�งขึ�น 

 

ดา้นการพฒันาแผนการตลาดผ่าน digital platform รวมทั�งการสื�อสารผ่านการใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม 

Digital รูปแบบใหม่ (อาทิ การพฒันา S&P Mobile Application เนน้ความสะดวกใหผู้ใ้ช ้ชอ้ป เติม จ่าย ออนไลน ์ง่าย สะดวก

ไม่ตอ้งพกบตัร) และการใชก้ลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ  Strategic Business Partnership ที�นอกจากจะส่งเสริมการขายให้เพิ�ม

มากขึ�นแลว้  ยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้ และสร้างแบรนดค์วบคู่กนัไปดว้ย 

 

สุดทา้ยคือการ มุ่งพฒันาสินคา้และบริการ ที�เปี� ยมดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อรักษามาตรฐานความเป็นหนึ�ง 
 

ในปี ���� ยงัคงเป็นปีแห่งความทา้ทายต่อเนื�องทั�งจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ถึงแมว้า่เศรษฐกิจ

ไทยขยายตวัขึ�นร้อยละ �.� จากปีก่อน ตามการส่งออกสินคา้และการท่องเที�ยวที�ดีขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจโลกที�ฟื� นตวั

ชดัเจน ทาํใหอุ้ปสงคใ์นประเทศขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจากกาํลงัซื�อที�เพิ�มขึ�น แต่โดยรวมการบริโภคภาคเอกชนก็ยงัคง

ไม่แขง็แกร่ง เนื�องจากหนี�ครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัที�สูง รวมถึงผลกระทบจากการจา้งงานที�ลดลงและภาวะราคาสินคา้เกษตรที�

หดตวัในช่วงปลายปี    

8/ ณ สิ�นปี ����...  
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ณ สิ�นปี ���� บริษทัมีรายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจจาํนวน �,���  ลา้นบาท ส่งผลให้มีอตัราการเติบโตร้อย

ละ � โดย ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี� ในประเทศ เติบโตร้อยละ � ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี�  ลดลงร้อยละ 7           

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ ลดลงร้อยละ �  

 

โดยร้อยละ �� ของรายไดร้วม มาจากร้านอาหารและเบเกอรี�ในประเทศ ร้อยละ �� มาจากร้านอาหารใน

ต่างประเทศ ร้อยละ �� มาจากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี�สาํเร็จรูป และ �% มาจากรายไดอื้�นๆ 

 

จากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนวตัถุดิบที�ดีขึ�นของบริษทั ทาํให้ตน้ทุนการ

ผลิตลดลงจากร้อยละ ��.� เป็น ร้อยละ ��.�  แมว้า่บริษัทจะมีรายจ่ายพนักงานเพิ�มขึ�นจากการเพิ�มขึ�นของค่าแรงขั�นตํ�า        

ทั�วประเทศก็ตาม 

 

ณ สิ�นปี ���� บริษทัมีกาํไรก่อนหักดอกเบี� ยจ่าย ภาษี และค่าเสื�อมราคา หรือ EBITDA ตามงบการเงิน 

รวมทั�งสิ�น ��� ลา้นบาท ทาํใหอ้ตัราการทาํกาํไร EBITDA ของบริษทั คิดเป็นร้อยละ �� ของรายไดร้วม หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ � 

จากปี  ���� 
 

บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงิน ณ สิ�นปี ���� จาํนวน ��� ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ �.� ของรายไดร้วม 

หรือ เพิ�มขึ�นร้อยละ ��.� จากสิ�นปี ���� 
 

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ สิ�นปี ���� บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�นจาํนวน �,��� ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปีก่อน ��� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ � ซึ� งส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ� งไดม้าจากการ

ขายสินทรัพยข์องบริษทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดัในประเทศองักฤษ 
 

ดา้นหนี� สินรวม ณ สิ�นปี ���� แสดงยอดเท่ากบั �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน �� ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ � เป็นผลจากการเพิ�มขึ�นของเจา้หนี�การคา้ จาํนวน �� ลา้นบาท และ หนี� สินไม่หมุนเวียนซึ�งมาจากกาํไรจากการขาย

สินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัร่วมคา้รอการรับรู้ จาํนวน �� ลา้นบาท 
 

ในขณะที�ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ สิ�นปี ���� แสดงยอดเท่ากบั �,��� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน ��� ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ � จากปีก่อน 
 

บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ณ สิ�นปี ���� เพิ�มขึ�นจากปีก่อน ร้อยละ �.� ในขณะที�ผลตอบแทนจาก

สินทรัพยเ์พิ�มขึ�นร้อยละ � บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ�มขึ�นจากปีก่อนเล็กน้อยจาก �.�� เท่า เป็น �.�� เท่า ในขณะที�

อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อผูถื้อหุ้นเท่ากบั �.�1 เท่า ซึ� งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ� งเป็นเครื�องชี�ฐานะทางการเงินของบริษทัที�

มั�นคง หนี� สินตํ�า มีสภาพคล่องทางการเงินและความพร้อมสาํหรับการขยายงานในอนาคต 
 

  จากนั� นประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับผลการ

ดาํเนินงานเพิ�มเติม   

  

9/ มีผูถื้อหุน้สอบถาม... 
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มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็นเพิ�มเติม ดงันี�   
 

นายฉัตรชยัฯ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยมาดว้ยตนเอง สอบถามเกี�ยวกบัเรื�องงบการเงิน (รายงานผูส้อบบญัชี) มีการ

เปิดเผยในส่วนของ Key Audit Matter ในประเด็นของการดอ้ยค่าของบริษทัยอ่ยที�บริษทัมีการลงทุนไว ้จาํนวน 3 บริษทั รวม

เงินลงทุนประมาณ 110 ลา้นบาท ซึ� งมีส่วนขาดทุนสะสมอยูค่่อนขา้งมาก จึงประสงค์จะสอบถามวา่งบการเงินปี 2560 นี�  มี

การรับรู้การดอ้ยค่านี�ไวแ้ลว้หรือไม่อยา่งไร หากรับรูแลว้ รับรู้ดว้ยยอดเท่าใด และบริษทัมีแผนที�จะดาํเนินการอยา่งไรกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยที�ไปลงทุนไวใ้หก้ลบัมามีกาํไร  

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้� แจงต่อที�ประชุมในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที�ผ่านมา บริษทัมีการร่วมทุนและ

จดัตั�งบริษทัร่วมทุนในประเทศองักฤษ เพื�อแผนกลยทุธ์ในการขยายสาขาร้านอาหาร โดยในช่วง 2 ปี นี�นั�น บริษทัมีการลงทุน

ทั� งสิ�น 172 ล้านบาท ซึ� งการดําเนินงานเป็นช่วงการเปิดร้านอาหารในช่วงแรกซึ� งเป็นรูปแบบที�ปรับปรุงขึ� นใหม่ ของ

ร้านอาหาร Patara ซึ�งตอ้งยอมรับวา่มีร้านสาขาร้านหนึ�ง มีผลประกอบการไม่เป็นที�น่าพอใจ ทาํใหเ้กิดมีขาดทุนสะสมขึ�น แต่

อยา่งไรก็ดีจากการประชุมร่วมกบัผูร่้วมลงทุน ยงัคงเห็นโอกาสที�ดีในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศองักฤษ ซึ� งไดมี้

การพิจารณาร่วมกนัถึงแผนการลงทุนและการปรับรูปแบบของร้าน ทั�งในส่วนของร้าน Patara และ ร้าน Suda โดยในส่วน

ของร้าน Suda อาจมีการปรับรูปแบบของร้าน Suda ให้เเป็นแนว Street Food ขึ�น จึงยงัคงเห็นว่าเงินขาดทุนสะสมที�มีอยู่

จาํนวน 20 กวา่ลา้นบาท จะสามารถฟื� นฟไูดภ้ายใน 2 ปี  

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติมแลว้ ถือวา่ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัในรอบปี 2560 
 

  
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2560 

 

ประธานไดข้อให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ� งได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญ

นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อที�ประชุม 

 

นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ในนามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอร์ลี� 

สว่างคง ทําหน้าที� เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที�สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  และปฏิบติังานภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบตาม

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กาํกบั

ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาํสั�ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์การส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 

10/ โดยในรอบ... 
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โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 6 ครั� ง โดยได้ประชุมร่วมกับ

ผู ้บริหาร ผู ้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชี รวมทั� งได้จัดการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื�อ

ปรึกษาหารืออยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินและแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจาํปี 2560 

สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี�  

 

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2560  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2560 รวมถึง

รายการระหวา่งกนั รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและไดเ้ชิญ

ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมทุกครั� งที�มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีและ

รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ ในดา้นขอ้มูล หลกัฐาน และระบบบญัชีรวมทั�งไดซ้กัถามและไดรั้บคาํชี�แจงเป็นที�พอใจใน

รายการที�เป็นสาระสาํคญั โดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี�แจงจากผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงินและผูส้อบบญัชีในเรื�อง

ความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม รวมทั�งให้มีการปรับปรุงบญัชีตามขอ้สังเกตของผูส้อบ

บญัชีในส่วนที�เห็นร่วมกนัเหมาะสม เพื�อให้ไดง้บการเงินที�น่าเชื�อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษทั และความมีอิสระของผูส้อบบญัชีซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ

บญัชีว่า รายงานการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัเชื�อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไป   

โดยนาํเสนอผ่านคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอขออนุมติัที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

ต่อไป  

 

2.  การสอบทานการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของ

หน่วยงานตรวจสอบร่วมกบัผูบ้ริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ�น ทั�งในเรื�องการดาํเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การ

ป้องกนัหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน 

ความเชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั   

 ในปี 2560 ได้นําโปรแกรมสําเร็จรูป SAP (System Application and Products in Data Processing) 

Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนบัสนุนดา้นงานสาํนกังาน การจดัส่ง บญัชีและการเงินเป็นตน้ มาใชใ้นระบบ

การประมวลผล ดา้นคอมพิวเตอร์และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ�น ซึ� งช่วยใหก้ารวางแผนและควบคุม

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ�มขึ�น ซึ� งผลจากการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว ไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสําคญั อีกทั�งยงัได้

ติดตามผลการสอบทานของผูส้อบบญัชีของบริษทั ซึ�งไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่อง

ที�เป็นสาระสาํคญั ส่งผลใหม้ั�นใจไดว้า่การปฏิบติังานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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�.  การสอบทานการและพฒันางานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที�อนุมัติพบว่า ผลการ

ปฏิบติังานไดเ้กินเป้าหมาย นอกจากนั�นการพฒันางานใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศันที�กาํหนดไว ้คือ การตรวจสอบอยา่งสร้างสรรค์

เพื�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มในองค์กรตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในการกาํหนดพนัธกิจ กลยทุธ์และวางแผนไดส้ําเร็จตาม

เป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งพิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที�มีการเสนอสิ�งที�ตรวจพบและมีความเห็น

ร่วมกนักบัหน่วยงานรับตรวจในการกาํหนดมาตรการแกไ้ขติดตามผลทาํให้หน่วยงานปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ�มขึ�น นอกจากนี�ไดก้าํหนดการประกนัคุณภาพภายในบริษทั โดยใหห้น่วยงานรับตรวจเป็นผูป้ระเมิน เพื�อนาํมาเปรียบเทียบ

กบัผลการประเมินตนเองของผูต้รวจสอบภายใน ซึ� งไดผ้ลวา่มีคุณภาพเป็นที�น่าพอใจใกลเ้คียงกนั และมีการนาํขอ้เสนอแนะ

ของหน่วยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีคุณภาพเพิ�มขึ�น ในปี ���� นี� เริ�มใชร้ะบบงานกระดาษทาํการช่วยใน

การบริหารงานตรวจสอบใหมี้ประสิทธิผลเพิ�มขึ�น 

 

 �.  การสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที�เกี�ยวขอ้ง พบว่า

หน่วยงานที�ไดรั้บการตรวจสอบได้ปฏิบติัถูกตอ้งตามที�กฎหมาย ขอ้บงัคบัที�กาํหนดไวใ้นส่วนที�เป็นสาระสําคญั และได้

พิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีและเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัในแต่ละไตรมาส รวมทั�งขอ้มูลที�

ไดจ้ากผูส้อบบญัชีภายนอก โดยมีการศึกษาและทาํความเขา้ใจก่อนนาํมากาํหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทั โดยถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัที�เปลี�ยนแปลงไปนั�น  

 

�.  การประเมินการบริหารความเสี�ยง  

 ในปีนี� คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี� ยงของคณะ

กรรมการบริหารความเสี�ยงพบวา่ มีการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในการบริหารความเสี�ยง ครอบคลุมปัจจยัเสี�ยงที�เป็น

สาระสําคญั มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี�ยง โดยเฉพาะความเสี�ยงที�เป็นสาระสําคญัให้ลดลงเป็นที�

ยอมรับได ้โดยปัจจยัความเสี�ยงที�สําคญัๆไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ นอกจากนี�บริษทัยงักาํหนดให้มีการประเมิน

ความเสี�ยงของโครงการขยายและโครง การใหม่ที�สาํคญั ในเรื�องการคาดการณ์ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญัและกาํหนดแนวทางที�

จะใชล้ดความเสี�ยงใหน้อ้ยลง เมื�อปัจจยัเสี�ยงนั�นไดเ้กิดตามที�คาดการณ์ไว ้

  

�.  การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทาํรายการระหวา่งกนั

รวมถึงรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พบวา่ ในรอบปี ���� การตกลงเขา้ทาํรายการ

ระหวา่งกนั ของบริษทัที�มีลกัษณะเป็นธุรกรรมการคา้ปกติเช่นเดียวกบัปีที�ผ่านมา ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสําคญั 

และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ดงัที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
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�.  การส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชั�น เป็นผลให้บริษทัไดรั้บการรับรอง

จากแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เป็นวาระที� � ติดต่อกนั ในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พบว่าบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับและ

จรรยาบรรณ เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยา่งมีจริยธรรม ซึ� งในปี ���� มีการ

ร้องเรียนในเรื�อง การไม่ปฏิบติัตามระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริตลดลงจากปี ����มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบที�

กาํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดมาตรการป้องกนัเสร็จทุกเรื�องที�ร้องเรียน 

 

8.  การพิจารณาเสนอแต่งตั�งและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีที�ผ่านมาของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความ

น่าเชื�อถือ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ และการใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี   

การสอบบญัชี และรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการ ใหค้วามเห็นชอบใน

การแต่งตั�ง บริษทั  ดีลอยท ทูช้ โทมทัสุ ไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไปอีกหนึ�งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษทั

เพื�อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญั อนุมติัแต่งตั�งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2561 เฉพาะบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 2,770,000 บาท ซึ�งเท่ากบัปีที�ผา่นมา เมื�อรวมบริษทัและบริษยัอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 3,998,300 

บาท เพิ�มจากปีก่อน 60,800 บาท (หรือ1.54%) 

 

 อนึ� ง เพื�อให้การกาํกบัดูแลงานสอบบญัชีให้มีความเที�ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการไดมี้การ

ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการหนึ�งครั� ง ซึ� งผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายจดัการเป็น

อยา่งดี รวมทั�งมีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีอยา่งเหมาะสม และไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี เกี�ยวกบั Key Audit 

Matters ตามมาตรฐานรายงานของผูส้อบบญัชีใหม่ ซึ�งผลสรุปเป็นไปตามที�ผูส้อบบญัชีแจง้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีแลว้ 

เปิดโอกาสให้ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีสามารถเขา้พบเพื�อปรึกษาหารือไดต้ลอดเวลา รวมทั�งไดมี้การให้ความเห็น

ในการพฒันางานตรวจสอบใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดม้าตรฐานยิ�งขึ�น 

 

 ภายหลงัจากประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความเห็นต่อที�ประชุมเสร็จสิ�น ประธานไดเ้รียนเชิญ

นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายละเอียดเกี�ยวกบัรายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต และ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

ต่อที�ประชุม  

 

 

 

13/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่... 
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 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ไดน้าํเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อที�

ประชุมวา่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุป

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัแลว้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พ ี

ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ ของบริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  
 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ไดน้าํเสนอขอ้มูลสาํคญัทางการเงินตามรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ต่อที�ประชุม 

โดยสรุป ดงันี�   

 

14/ จากนั�นประธาน... 
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                              จากนั�นประธานให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไร

ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
    

มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็นเพิ�มเติม ดงันี�  

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเกี�ยวกบั 1) สาเหตุที�กาํไรของบริษทัลดลงมา

จากสาเหตุใด และ 2) ภาษีเงินไดที้�บริษทัจะตอ้งเสียมีจาํนวนนอ้ยลง เนื�องมาจากเหตุผลใด  

ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดชี้� แจงว่า ในส่วนของคาํถามขอ้แรก เนื�องจากอตัราค่าจา้งของพนักงานมี

จาํนวนที�สูงขึ�น เหตุเพราะอตัราค่าจา้งขั�นตํ�าที�เพิ�มสูงขึ�น รวมทั�งมีค่าใชจ่้ายในการเตรียมความพร้อมของพนกังานในส่วนงาน

ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้ที� เพิ�มมากขึ�น ประกอบกับในส่วนของรายได้ของบริษทัไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที�บริษทัวางไว ้โดยมีเหตุผลมาจากยอดขายตามหา้งสรรพสินคา้มีจาํนวนลดนอ้ยลงมาก และค่าเช่าร้านในส่วนของ

หา้งสรรพสินคา้สูงขึ�นมาก จึงเป็นเหตุผลที�ทาํใหก้าํไรลดลง 

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้�แจงในส่วนของคาํถามขอ้ที� 2 วา่ ปี 2559 มีการขาย

หุน้ที�บริษทัร่วมทุนกบับริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายที�จาํนวนประมาณ 21 

ลา้นบาท ในประเทศไทย ซึ� งกาํไรนั�นตอ้งนาํมาเสียภาษี แต่ในปี 2560 บริษทัมีการปรับโครงสร้างธุรกิจในประเทศองักฤษ 

และในการปรับโครงสร้างทาํใหเ้กิดกาํไรประมาณ 100 กวา่ลา้นบาท แต่การปรับโครงสร้างดงักล่าวเขา้ข่ายที�ไม่ตอ้งนาํมาเสีย

ภาษีเนื�องจากเขา้ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายภาษีในประเทศองักฤษ เหตุผลเพราะมิใช่การขายธุรกิจ แต่เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมต่อว่า ถา้เป็นเช่นนี�  บริษทัสามารถ

คาดหมายไดห้รือไม่วา่ ผลประกอบการของบริษทัในปี 2561 จะเพิ�มขึ�น เนื�องจากจะมีการเปิดสาขาเพิ�มที�ประเทศกมัพูชา 

และสามารถระบุไดห้รือไม่ว่ากาํไรจะเพิ�มขึ�นเท่าใด และมีการวางแนวทางที�จะไปเปิดร้านที�ประเทศพม่า หรือ เวียดนาม 

หรือไม่ เนื�องจากการเปิดร้านใน CLMV จะลงทุนนอ้ยกวา่ในประเทศแถบยโุรป ซึ� งจะทาํให้อตัราการเติบโตของกาํไรดีขึ�น

ตามไปดว้ยหรือไม่  

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏิบติัการและบุคคล ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากแบรนด์ S&P ตลาด

หลกัจะอยูที่�ประเทศไทย และในปีนี�บริษทัไดมี้การปรับการดาํเนินงานให้ยอดขายในประเทศโตขึ�นอยูแ่ลว้ โดยมีการปรับ

โครงการสร้างการให้บริการให้เขา้ใจลูกคา้ในแต่ละกลุ่มมากขึ�นและหวงัว่าจะทาํกาํไรไดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้หรือหาก

ไม่ไดก็้จะพยายามทาํให้ไดใ้กลเ้คียงมากที�สุด สาํหรับในส่วนของต่างประเทศบริษทัวางแผนที�จะไปในกลุ่ม CLMV มากขึ�น 

โดยในปี 2561 จะมุ่งไปที�การเปิดร้านในประเทศกัมพูชามาก ส่วนในประเทศอื�น บริษัทอยู่ในช่วงศึกษาวางแผนว่าจะ

ดาํเนินการในแนวทางใด ไม่วา่จะเป็นการให ้Franchise หรือ การหา Partner ซึ�งทั�งนี�ประเทศที�บริษทัเรามองไวคื้อ ประเทศพม่า  

 

 

 

 

15/ ประธานไดชี้�แจง... 
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ประธานได้ชี� แจงเพิ�มเติมในประเด็นเดียวกันว่า การที�บริษัทจะไปเปิดร้านในประเทศต่างๆ ใน

ต่างประเทศนั�น จะมีการคาํนึงถึงประเภทของร้านที�จะไปเปิดดว้ย โดยอยา่งในทวปียโุรปและประเทศองักฤษ บริษทัก็เลือกที�

จะเปิดร้าน Patara ซึ� งเป็นร้านอาหารไทยที�มีระดบั ส่วนประเทศกมัพูชา บริษทั เลือกที�จะเปิดร้าน S&P แต่อย่างไรก็ดี โดย

ปกติบริษทัมกัไม่อยากที�จะเปิดร้าน S&P ในต่างประเทศ เนื�องจากมีผลิตภณัฑ์เบเกอรี�  เช่น เคก้ ที�ตอ้งคาํนึงถึง ซึ� งอาจทาํให้

เกิดความยุง่ยากในการผลิต แต่เนื�องจากประเทศกมัพชูาอยูไ่ม่ไกลจากประเทศไทย จึงสามารถที�จะส่งพนกังาน วตัถุดิบและ

ผลิตภณัฑต์่างๆ ของ S&P จากประเทศไทยไปได ้ดงันั�นในส่วนของประเทศใน AEC บริษทัจึงเลือกที�จะเปิดร้าน S&P 

 

นายสุเมธฯ ผูถื้อหุ้น มาดว้ยตนเอง สอบถามเกี�ยวกบัการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ใน 2 ส่วน คือ 1) ใน

ส่วนของรักษามาตรฐานของสินคา้ เช่น การดาํเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชานั�น บริษทัใชว้ิธีการรักษาคุณภาพสินคา้อยา่งไร 

เช่น กรณีของผกัสด บริษทัใชก้ารนาํเขา้ผกัสดเขา้ไป หรือ ใช ้ผกัแช่แขง็ 2) บริษทัมีนโยบายในการสนบัสนุนเกษตรกรหรือ

สินคา้ไทยอยา่งไรในการไปประกอบกิจการในต่างประเทศ 

 

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล ได้ชี� แจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากแบรนด์ S&P มี

มาตรฐานของสูตรอยูแ่ลว้ ดงันั�นก่อนที�บริษทัจะไปเปิดร้านที�ประเทศกมัพูชา ทางบริษทัมีการวา่จา้งบุคคลกรในประเทศ

กมัพชูาทั�งในส่วนของ Management Level และ Chef เขา้มาฝึกหัดในประเทศไทยก่อนที�จะเปิดร้าน ในส่วนของวตัถุดิบ หาก

วตัถุดิบใดที�สามารถส่งไปจากประเทศไทยไดก็้จะใชว้ิธีการนาํส่งไป แต่โดยส่วนใหญ่จะใชก้ารจดัซื�อจดัหาจากในประเทศ

กมัพชูา แต่การจดัซื�อจดัหานั�น S&P จะมีการส่งทีม Chef และ QC จากประเทศไทยไปตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานก่อน 

ยกตวัอยา่งเช่น ในส่วนของเมนู ปลากระพง ซึ�งในประเทศกมัพชูาบริษทัก็จะใชป้ลานิลมาทดแทน ในการทาํเมนูปลาเดียวกนั 

หรือหากในประเทศกมัพูชามีวตัถุดิบใดที�ดีอยูแ่ลว้ อยา่งเช่น เนื�อววั บริษทัก็จะคดัเลือกวตัถุดิบนั�นมาทาํเมนูเพิ�มเติมดว้ย ใน

ส่วนของการส่งเสริมสินคา้ไทยนั�น บริษทัมีการนาํสินคา้ไทยๆ เช่นขนมฝอยทองกรอบ ไปขายดว้ย ซึ� งถือเป็นการส่งเสริม

อาหารและขนมไทยในอีกทางหนึ�ง   

 

นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ใหข้อ้สงัเกตุเกี�ยวกบัเรื�อง Bottom Line ทางดา้นการเงิน 

นั�น จะเห็นวา่การเติบโตทางดา้นยอดขายจะเห็นวา่มีการเติบโตในดา้นของ ร้านอาหาร แต่ในส่วนของเบเกอรี�  อาหารแช่แข็ง 

และ รายไดที้�มาจากต่างประเทศ ซึ� งสะทอ้นให้เห็นวา่การเจริญเติบโตของบริษทัค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก ซึ� งจากการพิจารณา

ขอ้มูลก็พบวา่ตน้ทุนการขายของ S&P จะสูงกวา่แบรนด์อื�นในธุรกิจเดียวกนั ซึ�งในธุรกิจอื�นจะมีตน้ทุนการขายอยูที่�ประมาณ 

32.1 – 50.1%  แต่ของ S&P อยู่ที�  50% กว่า ซึ� งอาจทําให้มีผลกระทบ Net Profit ด้วย ดังนั� นเห็นว่าบริษัทอาจพิจารณา

ปรับปรุงในส่วนของตน้ทุนการผลิต หากไม่เช่นนั�นแมบ้ริษทัจะมีการขยบัยอดขายขึ�นไปก็อาจไม่ช่วยใหก้าํไรของบริษทัขยบั

ขึ�นได ้นอกจากนี� มีประเด็นที�ควรพิจารณาอีกส่วนหนึ�ง คือ ความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการขายของบริษทัในดา้นของ 

Logistic บางประการ ซึ� งจากการตรวจสอบขอ้มูลทาง Facebook พบวา่มีประเด็นเสียงสะทอ้นที�มาจากลูกคา้วา่สินคา้ที�ไดรั้บ

ไม่ตรงตามที�สั�ง และ มีการขายสินคา้หมดอายไุปยงัลูกคา้ ซึ� งในส่วนนี�บริษทัควรมีระบบ IT ในการควบคุมสินคา้ที�หมดอายุ

ไม่ใหข้ายและส่งไปยงัลูกคา้ ซึ�งหากควบคุมในส่วนพวกนี�ได ้อาจจะทาํใหย้อดขายและกาํไรของบริษทัเพิ�มสูงขึ�น   

 

 

16/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร... 
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ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงต่อที�ประชุม ขอให้มั�นใจวา่บริษทัจะคงไวซึ้� งการใชว้ตัถุดิบที�ดีและได้

มาตรฐาน และสินคา้ที�ลูกคา้ไดรั้บจะตอ้งเป็นสินคา้ที�มีคุณภาพ ทั�งนี� ในประเด็นที�ท่านผูถื้อหุ้นให้ความเห็นไวใ้นเรื�องของ

สินคา้หมดอาย ุขอใหเ้ชื�อมั�นวา่เรื�องดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัของทางบริษทัมากและบริษทัจะไม่ยอมใหเ้กิดขึ�น  

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมเพิ�มเติมในส่วนของตน้ทุนการขาย 

(Cost of Goods Sold) วา่ การเปรียบเทียบตน้ทุนการขายของแต่ละบริษทันั�นอาจเป็นไปไดย้ากนิดนึง เนื�องจากแต่ละบริษทัมี

การจัดแยกประเภทของค่าใช้จ่าย (Classify Cost) ที�ไม่เหมือนกัน ซึ� งต้นทุนการขายของบริษัทจะรวมไปถึงค่าแรงของ

พนกังานครัวไวด้ว้ย ซึ� งบางบริษทัอาจไม่ไดจ้ดัประเภทค่าใชจ่้ายส่วนนี� ไวใ้นตน้ทุนการขาย ซึ� งความแตกต่างของบริษทักบั 

แบรนด์ร้านอาหารอื�นนั�น แตกต่างกนั เนื�องจาก Business Model ที�อาจใชค้นนอ้ย และไม่มีครัวอยูใ่นร้าน รวมทั�งผลิตภณัฑ์

เป็นแบบ Single Product ไม่ไดห้ลากหลายเหมือนอยา่งของ S&P โดยของ S&P จะเป็น Bakery ถึง 50% ซึ� งผลิตภณัฑที์�เป็น 

Bakery จะตอ้งมีการผลิตมาจากโรงงาน ซึ� งทาํให้ S&P มีตน้ทุนการขายในส่วนนี� เพิ�มเติมขึ�นมาด้วย ซึ� งในความเป็นจริง

บริษทัมีความพยายามในการควบคุมตน้ทุนการขายมาโดยตลอด ซึ� งทาํให้ปัจจุบนัมีผลลพัธ์ที�ดี  เช่น ในส่วนของการควบคุม

ตน้ทุนวตัถุดิบบางอยา่ง เช่น ปลาแซลมอน ทุเรียน และ เนย เป็นตน้ ซึ� งในปีนี� บริษทัก็จะยงัคงที�จะควบคุมตน้ทุนการขาย

อยา่งต่อเนื�อง ในส่วนอื�นก็จะเป็น เรื�องของค่าเช่า และ ค่าคน โดยในส่วนของค่าเช่า บริษทัไดมี้การแบ่งการประกอบธุรกิจ

ออกเป็น Customer Group ซึ� งจะทาํให้สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเช่าได ้ซึ� งจะเห็นผลภายในครึ� งปีหลงั ของปี 

2561 ในส่วนของค่าคน บริษทัไม่มีนโยบายที�จะลดคน เนื�องจากบริษทัให้ความสาํคญักบัเรื�องคน บริษทัจึงใชว้ิธีการอื�นเขา้

มาแกไ้ขแทน เช่น การสร้าง Warehouse ใหม่ เพื�อเป็น Centralize DC เนิ�องจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะมีการนาํส่ง

จากโรงงานประมาณ 3-4 จุด บริษทัก็จะรวบรวมมาอยูที่�จุดเดียว และใหเ้ป็น Smart Warehouse ซึ� งจะทาํใหล้ดในส่วนของค่า

ขนส่งได ้ 

 

นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมในส่วนของผลลพัธ์สุดทา้ยของการทาํ 

DC จะทาํใหบ้ริษทัลดตน้ทุนขนส่งใหก้บับริษทัอยูที่�ประมาณเท่าใด และความคืบหนา้ในการดาํเนินการไปถึงไหนแลว้ 

  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้� แจงต่อที�ประชุมเพิ�มเติม ในส่วนของการทาํ DC

อยา่งเดียวอาจไม่ไดท้าํให้บริษทัลดตน้ทุนการขายไดม้ากนกั บริษทัจึงวางแนวทางที�จะสร้างโรงงานขนมไทยใน Warehouse 

ควบคู่ไปดว้ย ซึ�งปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตนอ้ย และเป็นผลิตภณัฑที์�ไดรั้บความนิยม และผูป้ระกอบการรายอื�นที�มีศกัยภาพใน

การผลิตในจาํนวนมากยงัมีนอ้ย บริษทัจึงเห็นโอกาสในส่วนนี�  จึงมีแผนที�จะสร้างโรงงานขนมไทยควบคู่ไปดว้ยเพื�อทาํให้

การลดตน้ทุนการขายของบริษทัมีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นดว้ย  

 

นายสุเมธฯ ผูถื้อหุ้น มาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการสร้าง Warehouse ใหม่ วา่ไม่ทราบวา่จะ

สร้างอยูบ่ริเวณใด และเรื�องของวตัถุดิบที�นาํไปใชใ้นร้านที�เปิดในตา่งประเทศ เช่น ประเทศกมัพชูา บริษทัมีการนาํเขา้วตัถดิุบ 

เช่น ผกัผลไมส้ดจากประเทศไทยไป หรือ มีการจดัซื�อจดัหาจากทอ้งถิ�น หรือ ใชเ้ป็นลกัษณะของการแช่แขง็  
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กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน ได้ชี� แจงต่อที�ประชุมเพิ�มเติมของบริเวณที�ตั� งของ

Warehouse ใหม่วา่ อยูที่�บริเวณบางนา เนื�องจากที�ดินที�บริษทัมีโอกาสเขา้ไปซื�อไดอ้ยูบ่ริเวณใกลก้บัโรงงานบางนา กม. 23.5 

ของบริษทัดว้ย ซึ�งจะทาํใหส้ะดวกและมีประสิทธิภาพกบัการขนส่งสินคา้จากโรงงานดงักล่าว  

 

ในส่วนของการจดัซื�อจดัหาวตัถุดิบนั�น หากเป็นวตัถุดิบที�มีอายกุารเก็บรักษาสั�น (Short Life) บริษทัจะใช้

การจดัซื�อจดัหาจากทอ้งถิ�น (Local Sourcing) แต่หากเป็นเนื�อสตัวจ์ะยงัคงมีการนาํเขา้จากประเทศไทย นอกเหนือไปจากเนื�อ

ปลา โดยทั�งนี�บริษทัจะมีฝ่าย QC เขา้ไปทาํการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบในทุกพื�นที�และประเทศที�ไปเปิดร้านอยู่แลว้ 

ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศกมัพชูาเท่านั�น ก่อนที�จะมีการซื�อวตัถุดิบจากที�นั�นๆ   

 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคุณ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ�มเติมถึง ประเด็นดงันี�  1) อตัราการเติบโต

ของบริษทัในปี 2561 คาดวา่จะเติบโตขึ�นกี�เปอร์เซนต ์2) บริษทัไดเ้คยประเมินมูลค่าของบริษทัหรือไม่ 3) ธุรกิจของบริษทั

ไดรั้บผลกระทบจากหนี�ภาคครัวเรือนมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 4) ฐานขอ้มูลของลูกคา้ (Customer Base) มีอยูจ่าํนวนเท่าใด 

 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้ตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้น ดังนี�  1) บริษัทคาดหมายว่าจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตที�  1 Digit โดยจะอยู่ที�  8% ของยอดขาย 2) ส่วนฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน (Customer Base) จะอยู่ที�ประมาณ 

30,000,000 bill ซึ� งหากประมาณการจากการซื�อแลว้ จะเท่ากบัมีลูกคา้จาํนวนลูกคา้ 3,000,000 รายต่อปี โดยเป็นส่วนของ

สมาชิก Joy Card ในหลกัแสนคน 3) ส่วนในปัญหาของหนี� สินภาคครัวเรือนนั�น S&P จะแกไ้ขปัญหาโดยการพยายามคดัสรร

สินคา้และกาํหนดราคาใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ในแต่ละกลุ่มต่างๆ ใหถู้กตอ้ง 

 

นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ ชี� แจงเพิ�มเติมว่า ร้านในกมัพูชาจะเป็นเพียงส่วนหนึ� งในการเพิ�ม

ยอดขายให้กับบริษทั แต่เนื�องจากเป็นร้านที�มี Turn Over ที�สูงมาก บริษทัจึงได้ตดัสินใจในการขยายสาขา แต่หากจะให้

กมัพูชาส่งผลให้ยอดขายเพิ�มถึง 20% นั�นน่าจะลาํบาก ในส่วนของ Brand Equity เนื�องจากมีหลกัการคิดอยูห่ลายแบบ แต่ถา้

ในแบบทั�วไปก็คือการคาํนวนจากอะไรที�เกินไปจาก book value ซึ� งผลที�ไดก็้จะเท่ากบั 3 เท่าของ 8,000 ลา้นบาท ส่วนใน

เรื�องของหนี�ครัวเรือนนั�น ยงัคงเป็นปัญหามากกบัสินคา้ที�ไม่ใชสิ้นคา้ประจาํวนั เช่น รถยนต ์และ เบเกอรี�  ซึ� งทาํให้เรื�องของ

หนี�ครัวเรือนนั�นเป็นปัญหากบัผลประกอบการของบริษทัเช่นกนั ทั�งนี�บริษทัยงัคงให้ความสาํคญักบัเรื�องของ Productivity 

แน่นอนและกาํลงัดาํเนินการอยู ่ 

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีกประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมัติ            

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม ��60 โดยในวาระนี�  

ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   

อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 155  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ 410,626,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7316             

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 490,408,365 หุน้ 
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  มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  
 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 410,626,793 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บตัรเสีย - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 410,626,793 100.0000 

 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2560 
 

ประธานไดม้อบหมายให้ นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เป็นผูอ้ธิบายเกี�ยวกบัการจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ต่อที�ประชุม 
 

                นางเกษสุดา  ไรวา  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร รายงานต่อที�ประชุมว่า จากผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินรวม บริษทัมีกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 จาํนวน 483,793,629 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 0.99 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัจดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.87 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจาํนวน 

490,408,365 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 426,655,277.55 บาท และโดยมติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 4/2560 

เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2560 ให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ จึงเห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลดงักล่าว ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จาํนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 34,328,585.55 บาท คงเหลือเป็น

เงินปันผลจ่ายในคราวนี�  ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท จาํนวน 490,408,365 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 392,326,692 บาท  

 

 โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื�อ

สิทธิในการรับเงินปันผลวนัที� 29 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 ซึ�งการเสนอจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที�กาํหนดไว ้
 

 จากนั�นประธานให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี ��60  
 

 มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็นเพิ�มเติม ดงันี�  
  

 นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุ้น มาดว้ยตนเอง แสดงความเห็นวา่ อตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

และเงินปันผลประจาํปีของบริษทันั�นอยูใ่นอตัราที�ค่อนขา้งแตกต่างกนัมาก จึงอยากขอใหบ้ริษทัพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลและเงินปันผลประจาํปีของบริษทัในปีต่อไปให้อยูใ่นอตัราที�ใกลเ้คียงกนั อยา่งเช่น 40% : 60% จะไดห้รือไม่

อยา่งไร  
 

19/ นายอวรุิทธ ์... 
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 นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดชี้� แจงในประเด็นขอ้

ซกัถามวา่ เนื�องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั�น จะถูกอนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการโดยไม่ไดน้าํเขา้พิจารณาเพื�อขอ

อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นเหมือนอย่างเช่นการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ดงันั�นหากจ่ายในอตัราที�สูงเกินไปอาจทาํให้เกิด

ความชอบธรรมในการตดัสินใจอนุมติั ประกอบกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั� น จะพิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัเพียง 2 ไตรมาสแรกเท่านั�น ซึ� งอาจไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานที�แทจ้ริงของบริษทั ดงันั�นหากมีการ

อนุมติัจ่ายในจาํนวนมากเกินไป และผลการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงหลงัของบริษทัไม่เป็นไปตามที�คาดหมาย อาจทาํให้

เกิดผลกระทบทั�งกบับริษทัและตวัผูถื้อหุน้เอง จึงยงัเห็นวา่ควรตอ้งคงอตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในจาํนวนนอ้ยกวา่

เงินปันผลประจาํปี 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม ประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 โดยในวาระนี�ตอ้งใชค้ะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 158  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ 410,628,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7319             

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 490,408,365 หุน้ 

 

 มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.87 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที�จะจ่ายในคราวนี� ในอตัราหุ้นละ 

0.80 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิในการรับ

เงินปันผลวนัที� �� มีนาคม ���� และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� � พฤษภาคม ���� ตามรายละเอียดที�คณะกรรมการ

เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  
 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 410,628,298 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บตัรเสีย - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 410,628,298 100.0000 

 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานแจ้งต่อที�ประชุมว่าการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงมอบให้นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูร้ายงานความเห็นเกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที�ประชุม  

 

20/ นายอวรุิทธ ์... 
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นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานความเห็น

เกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจาํปี 2561 ดงันี�  
 

 ดว้ยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั�นกรองเพื�อกาํหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นๆ ของบริษทัสาํหรับปี 2561 อยา่งละเอียดแลว้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

กบัภาระหนา้ที� และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกบับริษทัที�อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาด

ใกลเ้คียงกนัรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี 2560    
  

 สาํหรับค่าตอบแทนประจาํและเบี�ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอื�นๆ ในปี 

2561 นั� น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรกําหนดไวที้�อัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยไม่มีการ

เปลี�ยนแปลง ตามรายละเอียดดงันี�   

 
 

ค่าตอบแทนประจาํ 
 

ค่าตอบแทนประจาํ    

(บาท/คน/เดือน) 

ปี 2561 (เพื�อทราบ) ปี 2560 

ประธาน 
กรรมการ             

ที�เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ                

ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ประธาน 

กรรมการ             

ที�เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ             

ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 37,500 25,000 25,000 37,500 25,000 25,000 

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

ค่าเบี�ยประชุม  

 

  

 

21/ ทั�งนี�ค่าตอบแทน... 

ค่าเบี�ยประชุม 

(บาท/คน/ครั� ง) 

ปี 2561 (เพื�อทราบ) ปี 2560 

ประธาน            

(ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการ        

ที�เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ           

ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ประธาน                 

(ที�ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร) 

กรรมการ           

ที�เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการ          

ที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 

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

คณะกรรมการสรรหา และ     

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

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 22,500 - 15,000 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 
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 ทั� งนี� ค่าตอบแทนประจาํและค่าเบี� ยประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีการเปลี�ยนแปลงจากปีก่อนแต่อย่างใด 

และจะไม่มีการเปลี�ยนแปลงจนกวา่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะไดพ้ิจารณาเห็นวา่ค่าตอบแทนดงักล่าว

ไม่เหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณาขออนุมติัต่อที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ใหท้าํการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงต่อไป 
 

 สาํหรับค่าบาํเหน็จประจาํปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายค่าบาํเหน็จ

ประจาํปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัรวมเป็นเงินทั�งสิ�น �,430,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษทัไดรั้บในอตัรา 

�85,��� บาท และกรรมการบริษทัอีก �� ท่าน ในอตัราท่านละ 195,��� บาท โดยเมื�อเปรียบเทียบกับปีที�แลว้จะเพิ�มขึ�น 

จาํนวน 180,��� บาท 
 

 ประธานไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ เมื�อที�ประชุมไดรั้บทราบเกี�ยวกบัการนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

แล้ว ขอให้ที�ประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทตามที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนไดเ้สนอ พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมได ้
 

 มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็นเพิ�มเติม ดงันี�  
  

 นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุน้ มาดว้ยตนเอง แสดงความเห็นวา่ อตัราค่าตอบแทนประจาํและบาํเหน็จ

ประจาํปีของประธานกรรมการตํ�าเกินไป เห็นวา่ควรเพิ�มให้มากขึ�น โดยพิจารณาจากการผลของการทาํงาน (Performance) 

เป็นตวักาํหนด  

 ประธานกรรมการ ชี� แจงว่า อัตราค่าตอบแทนในส่วนบําเหน็จประจาํปีที�ตนได้รับอยู่นั� น ประธาน

กรรมการเห็นวา่เป็นจาํนวนที�เหมาะสมแลว้ แต่จะรับไปพิจารณาต่อไป 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีกประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประจาํปี 2560 โดยในวาระนี�  ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 
 

อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 158  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ 410,628,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7319             

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 490,408,365 หุน้ 
 

  มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ    

ผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมอนุมติัค่าบาํเหน็จประจาํปีแก่ประธานคณะกรรมการบริษทัในอตัรา �85,��� บาท และกรรมการบริษทั

อีก �� ท่าน ในอตัราท่านละ 195,��� บาท รวมเป็นเงินทั� งสิ�น �,430,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนประจาํและเบี� ย

ประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอื�น ๆ ตามอตัราที�เสนอมา ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�   

 

 

 
   

                     22/ มติ... 
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มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 410,628,298 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บตัรเสีย - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 410,628,298 100.0000 
 

 

วาระที� 6  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

ประธานแจ้งต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ จึงขอเรียน

เชิญ นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทกัษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานความเห็นเกี�ยวกบัการ

พิจารณาเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
    

นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทกัษ ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรายงานวา่ ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทั กาํหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็น

อตัรา ในปีนี� มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน คือ 

  1.  นางภทัรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ  

  2. นางปัทมาวลยั รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  3. นายวทูิร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายปฏิบติัการและบุคคล / กรรมการบริหาร 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และ เลขานุการบริษทั 

  4.   นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน /  

     กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

โดยที�บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นวา่เหมาะสมเพื�อรับ

การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลอื�นใดเขา้มายงับริษทั ดงันั�น คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนจึงเสนอใหแ้ต่งตั�งกรรมการทั�ง 4 ท่าน ที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึ� ง ทั� งนี� โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั�งไดพ้ิจารณาถึง

คุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั�งนี� คณะกรรมการบริษทั

โดยกรรมการที�มิไดมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั�งกรรมการทั�ง 4 ท่านดงักล่าว 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ�มเติม สาํหรับขอ้มูล

รายละเอียดเกี�ยวกบัผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้                                           
 

 

23/ เมื�อไม่มี... 
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เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติั

แต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี� จะมีการลงคะแนนแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นที�ยงัไม่ไดล้งคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะทุกท่านลงมติโดยใชบ้ัตร

ลงคะแนนเสียง ซึ� งสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตั� งกรรมการรายบุคคล และเมื�อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว                  

จะไดมี้การแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสียงที�กรรมการแต่ละท่านไดรั้บแต่งตั�งเป็นรายบุคคล  

 

  อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น �60  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได ้���,���,��� หุ้น คิดเป็นร้อยละ �3.7329             

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด ���,���,��� หุน้ 

 

มต ิ ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 4 ท่าน

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

 

1.  นางภทัรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย    410,605,253 99.9993 

ไม่เห็นดว้ย                            2,545 0.0006 

งดออกเสียง                          25,500 0.0000 

บตัรเสีย                               - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด    410,633,298 100.0000 

  

                   2.   นางปัทมาวลยั รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย    410,603,298 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย                            4,500 0.0010 

งดออกเสียง                          25,500 0.0000 

บตัรเสีย                               - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด    410,633,298 100.0000 

 

 

 

 

 

 

24/ นายวทูิร... 
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 3.  นายวทูิร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายปฏิบติัการและบุคคล / กรรมการบริหาร 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และ เลขานุการบริษทั  

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย    410,603,298 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย                            4,500 0.0010 

งดออกเสียง                          25,500 0.0000 

บตัรเสีย                               - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด    410,633,298 100.0000 

                          

                              4.  นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน / กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย    410,603,298 99.9989 

ไม่เห็นดว้ย                            4,500 0.0010 

งดออกเสียง                          25,500 0.0000 

บตัรเสีย                               - 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด    410,633,298 100.0000 

   

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 

 

ป ระธาน ได้เรียน เชิญ น างสาวคัท ลียา  แสงศาสตรา ป ระธาน กรรมการตรวจสอบ  เป็ น ผู ้ให ้                     

ความเห็นเพิ�มเติม  

 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรแต่งตั�ง   

 

นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4325 และ/หรือ 

นายเพิ�มศกัดิ�    วงศพ์ชัรปกรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3427   และ/หรือ 

นางสาววมิลพร              บุณยษัเฐียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ 

นายวลัลภ      วไิลวรวทิย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6797 

 

 

 

 

25/ จากบริษทั... 
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จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดเป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2561 และกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับบริษทั จาํนวน 2,420,000 บาท และสาํหรับบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จาํนวน 1,578,300 บาท และ

ค่าบริการอื�น ๆ อีก 350,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทน ทั�งสิ�น 4,348,300 บาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 60,800 บาท ซึ� งผูส้อบบญัชี 

ดงักล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั และบริษทัยอ่ยรวมทั�งผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ และในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่

สามารถปฏิบติัหน้าที�ไดใ้ห้สํานักงานสอบบญัชี ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จดัหาผูส้อบบญัชีอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

 

เมื�อจบการรายงานประธานจึงขอให้ที�ประชุม พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2561 ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ควรอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชี

แห่ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 กาํหนด

ค่าตอบแทนจาํนวน 2,420,000 บาท ตามที�เสนอ ทั�งนี� ไม่รวมค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จาํนวน 1,578,300 บาท และ

ค่าบริการอื�น ๆ อีกจาํนวน 350,000 บาท ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับทราบ พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมได ้ 

   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอีกประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติแต่งตั� ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 โดยในวาระนี�  ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น ���  คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได้ ���,���,��� หุ้น คิดเป็นร้อยละ �3.7329             

ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด ���,���,��� หุน้ 

     

  มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั� งนายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 

4325 และ/หรือ นายเพิ�มศกัดิ�  วงศพ์ชัรปกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3427 และ/หรือ นางสาววมิลพร บุณยษัเฐียร ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ นายวลัลภ วไิลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� จากบริษทั ดีลอยททู์ช้ โธมทั

สุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2561 ทั�งนี� ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได้

ให้บริษทั ดีลอยท์ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด จดัหาผูส้อบบัญชีอื�นของสํานักงานทาํหน้าที�ตรวจสอบบัญชีของ

บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,420,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชี

สาํหรับบริษทัยอ่ย 5 บริษทั จาํนวน 1,578,300 บาท และค่าบริการอื�น ๆ อีกจาํนวน 350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

 

 

 

 

 

26/ มติ... 
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มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 410,632,298 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บตัรเสีย 1,000 0.0000 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 410,633,298 100.0000 
 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
  

ประธานได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามที�บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระต่าง ๆ ให้ที�ประชุมพิจารณาล่วงหนา้แลว้นั�น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเขา้มายงับริษทั  

จึงไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัและลงมติใดๆในวาระนี�  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หรือ

ไดเ้สนอแนะเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมได ้  
  

  นายสุเมธฯ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ให้ความเห็นวา่ บริษทัอาจพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่ที�ไดรั้บ

การรับรองจาก กลต. แทน บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั เนื�องจากมีค่าตอบแทนค่อนขา้งสูง โดยอาจ

พิจารณาเลือกบริษทัผูส้อบบญัชีของคนไทยแทน หรืออาจเจรจาให้ บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 

พิจารณาลดราคาค่าตอบแทนลง แต่หากไม่สามารถลดไดก็้อาจพิจารณาคดัเลือกบริษทัอื�นๆ แทน เพราะยงัมีเวลาพอสมควร

ในการดาํเนินการ 
 

  ประธานไดต้อบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นว่า ในส่วนนี� จะหารือกบัทางบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 

สอบบญัชี จาํกดั เพื�อพิจารณาในเรื�องของการปรับลดราคาต่อไป  
 

  นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดใ้ห้ความเห็นวา่ บริษทัอาจลองพิจารณาทบทวนใน

เรื�องของการให ้Franchise ดว้ย เนื�องจากอาจเป็นโอกาสที�ดีในการขยายธุรกิจของบริษทั  
 

ประธานไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ วา่ ในส่วนตวัยงัไม่ประสงคที์�จะใหมี้การให ้Franchise เนื�องจากมี

ความเป็นห่วงวา่คนที�รับ franchise ไป จะทาํไดไ้ม่ดี  
 

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ ไดใ้ห้ความเห็นเพิ�มเติมวา่ การจะทาํธุรกิจในแบบต่างๆ ไม่วา่ในแบบ

ใดก็ตามจะตอ้งทาํการศึกษาใหดี้และรอบคอบก่อนจะดาํเนินการ ซึ�งบางที Franchise อาจจะฟังดูดี แต่บริษทัตอ้งแน่ใจก่อนวา่

มีความมั�นใจ มีระบบ และบุคคลากรที�พร้อมที�จะดาํเนินการ ไม่เช่นนั�นหากไม่เขา้ใจ Franchise จะเป็นเรื�องที�ยากทีเดียว 

อยา่งไรก็ดี S&P นั�นสามารถดาํเนินธุรกิจไดดี้ในประเทศกมัพชูา ซึ�งเป็นการดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเองแบบ Take Equity ดงันั�น

จึงตอ้งควรพิจารณาให้ดีในเรื� องของ Franchise เพราะ Franchise เป็นเพียงทางเลือกหนึ� งของอีกหลายๆ ทางเลือกในการ

ดาํเนินธุรกิจ  
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นายธวชัชยั โพธิ� วรสุนทร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดใ้หค้วามเห็นในเรื�องการทาํการส่งเสริมการขายวา่ควร

คาํนึงถึงผูสู้งอายดุว้ย วา่ควรดูแลและคาํนึงถึงกลุ่มลูกคา้ผูสู้งอายใุหม้าก  

 

  ประธานไดต้อบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นว่า บริษทัไดใ้ห้ความคาํนึงถึงในเรื�องนี� โดยตลอด และไดมี้การ

กาํชบักบัผูป้ฏิบติังานวา่ใหใ้ส่ใจและคาํนึงถึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มนี� ใหม้าก เนื�องจากเป็นกลุ่มลูกคา้ที�เป็นผูมี้อุปการะคุณของบริษทั

มาโดยตลอด 
   

  อนึ�งในระหวา่งการประชุมไดมี้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม จนเมื�อเสร็จสิ�นการ

ประชุมมีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 91 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้141,070,341 หุน้ และผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะให้ผูอื้�น

มาเขา้ร่วมประชุม 69 คน นบัจาํนวนหุ้นได ้269,562,957 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 160 คน นบัจาํนวน

หุน้รวมกนัได ้410,633,298 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.7329 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 490,408,365 หุน้ 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ�มเติมแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�มาเขา้

ร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.16 น. 

 

 

      ลงชื�อ              ประธานที�ประชุม 

               ( นางภทัรา   ศิลาอ่อน ) 

 

 

 

      ลงชื�อ             เลขานุการที�ประชุม 

               ( นายวทูิร   ศิลาอ่อน ) 

 


