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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1. รับรองรายงานรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 
 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามญัประจําป 2561 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

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 70 คน นับจํานวนหุนได 

140,877,204 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุม 57 คน นับจํานวนหุนได 264,297,325 หุน รวมจํานวน   

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 127 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 405,174,529 หุน คิดเปนรอยละ 82.6198 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
 

กอนเริ่มประชุม ผูดําเนินการประชุมไดมีการชี้แจงหลักเกณฑวิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่

ปรากฏในเอกสารซึ่งไดแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังตอไปนี้ 
 

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระ เพื่อใหผูถือหุนพิจารณารับทราบและลงมติ โดยผูถือหุน

จะไดรับบัตรลงคะแนนที่มีบารโคดกอนเขาหองประชุม ซึ่งไดระบุชื่อและจํานวนหุนไวใหแลว ขอใหผูถือหุนทุกทานโปรด

ตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับครบถวนถูกตองหรือไม 
 

2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” และไมสามารถแบง

การออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
 

3. ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยการทําเครื่องหมายลงในชอง “เห็นดวย” “ไมเห็น

ดวย” หรือ “งดออกเสียง” ชองใดชองหนึ่ง พรอมกับเซ็นชื่อในบัตรเพื่อยืนยันความถูกตอง 
 

4. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด

ลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” และขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนมาเพื่อ

นับรวมกับกรณีที่มีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไดแจงการลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไวลวงหนาในขณะ

ลงทะเบียนไวแลว สวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดไมไดยกมือหรอืลงคะแนนเสียงลวงหนาไวเพื่อลงคะแนนเสยีง “ไมเห็น

ดวย” หรือ “งดออกเสียง” นั้น จะนับเปนคะแนนเสียงท่ี “เห็นดวย” ตามที่คณะกรรมการนําเสนอ 
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      การนับคะแนนเสียงในเบื้องตน บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามจํานวนหุนของผูที่มาลงทะเบียนเขา

รวมประชุมในแตละวาระเปน “เห็นดวย” ไวท้ังหมดกอน เมื่อมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ 

“งดออกเสียง” จะนําคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากคะแนนเสียงที่ “เห็นดวย” ที่บันทึกไว

กอนแลว เพื่อใหไดคะแนนเสียงในแตละวาระแบงเปนจํานวนเสียงที่ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ“งดออกเสียง” และ

ประธานจะไดแจงผลการลงคะแนนเสียงตอท่ีประชุมในแตละวาระตอไป 

 

5.  สําหรับการแจงความประสงคลงคะแนนเสียงในชอง “งดออกเสียง” ในวาระเรื่องใดๆ จะถือวาผูถือหุนมี

ความประสงคไมออกเสียงลงคะแนนในการลงมติของวาระเรื่องนั้น 

 

6. สําหรับวาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแตอยางใด 

 

7. สําหรับวาระที่ 6 เรื่องแตงตั้งกรรมการเทานั้น ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานลงมติโดยใชบัตร

ลงคะแนนเสียง โดยสามารถเลอืกท่ีจะลงคะแนนเสยีงในการแตงตั้งกรรมการทั้งหมดหรอืเปนรายบุคคลก็ได และเมื่อรวมคะแนน

เสียงเรียบรอยแลว จะมีการแจงผลการนับคะแนนเสียงที่กรรมการแตละทานไดรับเลือกแตงตั้งเปนรายบุคคลตอไป 
 

8. สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบฉันทะแบบ 

ข. และ แบบ ค. ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา

เทานั้น 
 

9. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู 

กรุณาสงบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุม 
 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวาในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จะมีการบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับขอสอบถามและความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยบริษัทไดจัดเตรียมไมโครโฟนไวใหแลว จึงขอใหผูถือหุนที่

ตองการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แจงชื่อและนามสกุลใหแกที่ประชุมทราบกอน เพื่อบริษัทจะไดบันทึกใหถูกตอง

ครบถวนตอไป     
 

ที่ประชุมรับทราบแลวไมเสนอความเห็นเปนอยางอื่น และผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวสุคนธา    

ชลชวลิต ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เขารวมเปนผูสังเกตการณตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนีเ้พื่อใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี

ในการประชุมผูถือหุน และในการประชุมผูถือหุนของบริษัทในวันนี้ ยังไดรับเกียรติจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดจัดสง

ตัวแทน คือ นายปรีชา ไชยวรรณ เพื่อทําหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนมาเขารวมประชุมในวันนี้ดวย 
 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญใหประธานกลาวเปดประชุม ประธานไดกลาวเปดประชุมและขอบคุณ

ผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม พรอมแนะนําคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 

ดังตอไปนี้           
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กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางภัทรา   ศิลาออน ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายประเวศวุฒ ิ  ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

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                     

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

11. นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญ สายปฏิบัตกิารและบุคคล                                 

  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ 

                                             เลขานุการบริษัท 

12. นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญ สายการผลิตและการเงิน 

  และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการเขารวมประชุม รวม 12 ทาน จากจํานวนกรรมการ 12 ทาน คิดเปนรอยละ 100)  
 

ผูบริหารของบริษัท 

1. นายสมจติร กิติธีระกลุ    รองผูจัดการใหญสายการผลติเบเกอรี ่

2. นายจงชนะ  จันทมาศ    รองผูจัดการใหญสายการผลติอาหาร 

3. นางสุภาวด ี หุตะสิงห       ผูอํานวยการสํานักกรรมการและศูนยการเรียน 

4. นางมารยาท เหลานิพนธ        ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ 

5. นายสมเจตน วัธนเวคิน       ผูอํานวยการฝายการตลาด สายงานธุรกิจ 1344 

6. นายมนตร ี ลีทวีกุลสมบูรณ       ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผูสอบบญัชีที่เขารวมประชุม 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

   

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชมุ 

1. นางสาวภวดี    สนองชาติ    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 

2. นางสาวสุคนธา  ชลขวลิต     บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด 
 

                              ประธานไดกลาวสรุปสารจากประธานกรรมการบริษัท นับตั้งแตกอตั้ง S&P มาจนถึงปที่ 45 ในป พ.ศ. 

2561 นี้ จากรานไอศกรีมคอนเนอรเล็กๆ ในซอยประสานมิตร จนกลายเปนรานอาหารและเบเกอรี่ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ

คือ 495 รานในป 2560 ที่ผานมา บริษัทมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและเปนที่รูจักกันเปนอยางดีมาโดยตลอด ในนามของ

รานอาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และมีอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 

  ในชวง 2-3 ปที่ผานมา แมจะมีสภาวะเศรษฐกิจและมีเหตุการณตางๆ ที่อาจทําใหธุรกิจระดับประเทศ

หลายๆแหงชะลอตัวไปบาง S&P ยังคงใชหลักธรรมาภิบาลในการดํารงไวซึ่งคุณธรรม จริยธรรม มอบแดลูกคา พนักงาน และผู

ถือหุน ทุกทานเปนอยางดีที่สุด ไดแก การมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ สะอาด อรอย ใหแกลูกคา การดูแลรับผิดชอบตอสังคม

และชุมชน การสรางคนโดยผานศูนยการเรียนเอส แอนด พี เพื่อฝกเยาวชนใหมีอาชีพไปพรอมกับใหมีความชํานาญในอาชีพ

รองรับธุรกิจของ S&P ที่ตองเติบโตตอไป การฝกอบรมพนักงานในหนวยงานตางๆใหมีทักษะความชํานาญเพื่อบริการที่ดีเยี่ยม

แกลูกคาทุกทาน การปรับเปลี่ยนระบบขั้นตอนของการทํางานโดยใชระบบ IT เขามาชวยใหกระบวนการทํางานงายขึ้น ตอบรับ

กับธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในแตละยุคสมัยที่มีการแขงขันในภาคธุรกิจสูง 
 

  บริษัทขอใหสัญญาตอทุกๆทานวาจะยังคงตั้งใจและดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อนําไปสูการดําเนิน

ธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงสืบไป 
 

  ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ให

การสนับสนุนและมอบความไววางใจใหบริษัทดวยดีเสมอมา ในปที่ 45 นี้ เรายังคงมุงมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของ S&P ใน

การมอบผลิตภัณฑที่ดีและการบริการที่ประทับใจ พรอมกันนี้ผูบริหารและพนักงาน S&P จะยังคงรวมมือรวมใจทุมเทในภารกิจ

เพื่อยกระดับการดําเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ใหดียิ่งข้ึนในทุกๆป 
 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมจึงไดกลาวเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 

 

ประธานไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560                    

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 แลว มีความเห็นวา

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งเปดโอกาสให      

ผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติมได  

 

15/ เมื่อไมมีผูถือหุน… 
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม   

ผูถือหุนสามัญประจําป 2560 โดยในวาระนีต้องใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 136  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,442,862 หุน คิดเปนรอยละ 83.6941           

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ซึ่งประชุม  

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

   

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 410,442,862 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 410,442,862 100.0000 

 

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 

 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560          

ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว และประธานไดมอบหมาย

ใหนางเกษสุดา ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอผลการดําเนินงานตอที่ประชุมเพิ่มเติม  

 

นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดกลาวสรุปผลการดําเนินงานในป 2560 ที่ผานมา ดังนี้     

ป 2560 เปนอีกปหนึ่งท่ีบริษัท S&P ไดตระหนักถึงความจําเปนในการวางรากฐานของการดําเนินธุรกิจใหสอดรับและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจตางๆ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไดอยางมีเสถียรภาพ และมีเปาหมายที่จะยกระดับของ

ธุรกิจ ดวยการปรับโครงสรางการบริหารงานตามกลุมประเภทลูกคา และใหความสําคัญในการกําหนดกลยุทธเพื่อการขยาย

รูปแบบของชองทางการจัดจําหนายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของตลาดและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

 

โดยในปที่ผานมา บริษัทมีการขยายสาขาในประเทศ ของรานอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 17 สาขา  

ทั้งยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องของกลุมธุรกิจใหม เพื่อขยายตลาดและรองรับฐานลูกคาใหมในเครือ S&P ประกอบไปดวย 

รานนายหาง, Umeno café, SNP Headquarter รวมการขยายสาขาในประเทศท้ังสิ้น 20 สาขา 

 

 

16/ สําหรับการเขาสูตลาด... 
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สําหรับการเขาสูตลาดตางประเทศ บริษัทไดขยายสาขาไปรวมทั้งสิ้น 3 สาขา ประกอบไปดวย ราน Patara 

สาขา Wimbledon ในสหราชอาณาจักร ราน Vanilla สาขา Rock Bund เมืองเซี่ยงไฮ ในประเทศจีน และราน S&P ใน

ประเทศกัมพูชา ปจจุบันในประเทศกัมพูชามีสาขารวมจํานวนทั้งสิ้น 3 สาขา และจะขยายเปน 5 สาขาภายในป 2561 

 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร บริษัทใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําเทคโนโลยีใหมๆ 

มาเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ทั้งจากการพัฒนาระบบการทํางานเพื่อลดขั้นตอนและคาใชจาย โดยมีการลงทุนในศูนย

กระจายสินคาใหม ซึ่งจะแลวเสร็จในชวงตนป 2562 และกาวเขาสูยุคของการตลาดในรูปแบบดิจิตัล ดวยการพัฒนา S&P 

Mobile Application เพื่อตอบโจทยลูกคาและแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภครูปแบบใหม และใหความสําคัญในการทํางานรวมกับ

พันธมิตร เชน การสั่งสินคาออนไลน และ บริการจัดสงถึงบาน 

 

ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทไดเพิ่มกระบวนการประเมินขีดความสามารถขององคกร

และพนักงาน เพื่อเติมเต็มชองวางท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ตามกลยุทธและตามผลประกอบการที่ไดวางไว   

 

ดานความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทไดใหความสําคัญในการพัฒนาศูนยการเรียนเพื่อสราง

โอกาสทางพ้ืนฐานอาชีพ และเริ่มโครงการเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ไมวาจะเปนในดานการบริโภคและผลผลิตที่ยั่งยืน การใช

ผลิตภัณฑในทองถิ่น การจางงานที่มีคุณคา และการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การมีสุขภาพและการเปนอยูที่ดี และความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางจริงจัง 

 

ขอใหทานผูถือหุนทุกทานมั่นใจวา ในป 2561 จะเปนอีกหนึ่งป ท่ี S&P จะยังคงมุงมั่นพัฒนาศักยภาพของ

องคกรเพื่อใหผลประกอบการเปนไปตามเปาหมาย 

 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรวมคา ลูกคา และพนักงานทุกทาน สําหรับความไววางใจและใหความ

เชื่อมั่นในศักยภาพของ S&P ขอขอบคุณความทุมเทของพนักงานและผูบริหารของบริษัท ที่รวมกันปฏิบัติภารกิจอยางอุตสาหะ

มาโดยตลอด  

 

ทั้งนี้บริษัทยังใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการรับผิดชอบตอ 

ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป  

 

ในการนี้ประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินการของบริษัท เพื่อสรุปภาพรวมของ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ในรูปแบบวีดีทัศนตอที่ประชุมเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดที่นําเสนอ ดังนี ้

 

การดําเนินธุรกิจสูความยั่งยืนของ เอส แอนด พี ดวยคุณธรรม เปนทั้งกลยุทธ และ รากฐานสําคัญสูความ

ยั่งยืน ที่ใหความสําคัญทั้งเรื่องคน ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไปพรอมๆ กัน  

 

17/ ความอรอยที่ไมหยุดนิ่ง...

  



เอกสารแนบ 1 (7) 

 

-17- 

 

ความอรอยที่ ไมหยุดนิ่ ง (สูการพัฒนาอยางยั่ งยืน) จากจุดเริ่มตนของราน S&P เมื่อปพ.ศ. 2516               

จนพัฒนาขึ้นเปนผูนําธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ แถวหนาของเมืองไทย  

 

นับเปนปที่ 44 ที่  S&Pเปนผูทําใหการบริโภคอาหารไทย และเบเกอรี่แผขยายเปนวงกวางในระดับ      

Mass Market รวมถึงการสราง Brand Portfolio รานอาหารให มีความหลากหลายของประเภทอาหาร และระดับราคา ทําให

สามารถเขาถึง ผูบริโภคไดทุกกลุม ทุกโอกาสของการบริโภค ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

  

ปจจุบันธุรกิจภายใตเครือ S&P ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเบเกอรี่ และสินคาภายใต      

แบรนด กวา 20 แบรนดทั่วโลก รวมถึงธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูป (Quick Meal) พรอมรับประทาน บริการจัดสง

ถึงบาน  1344 Delivery  

 

ภายใตธุรกิจอาหาร ในเครือ S&P  แบรนดหลักที่ขยายสาขาไดอยางรวดเร็วคือ “S&P” ในขณะที่แบรนด

นองใหมที่กําลังมาแรง อยาง “นายหาง” ที่ลง 1919 “Umeno Cafe’ ที่เมกาบางนา และ Vanilla สาขา Rockbund ที่เซี่ยงไฮ   

นับเปนอีกกาวของการสราง Brand New Concept เพื่อสรางความแตกตางในธุรกิจรานอาหาร  และตอบโจทยผูบริโภคยุค

ดิจิทัล ที่มีความเปนปจเจกมากขึ้น เราจึงไมไดแคนําเสนอความอิ่มอรอยเทานั้น แตตองตอบสนองประสบการณใหมๆ ใหกับ 

ลูกคาที่มาใชบริการอีกดวย 

 

แนวทางการดําเนินงานจากนี้ตอไปของบริษัท จะมุงเนนการขยายธุรกิจประเภทรานอาหารเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคของคนไทยในปจจุบันนิยมการทานอาหารนอกบานมากขึ้น สืบเนื่องจากขนาดของครอบครัวที่

เล็กลง รวมถึงแนวโนมการขยายครอบครัวที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมองเห็นศักยภาพในการขยายสาขาพรอมทั้งการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมมากยิ่งขึ้น 

 

ดานการพัฒนาแผนการตลาดผาน digital platform รวมทั้งการสื่อสารผานการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม 

Digital รูปแบบใหม (อาทิ การพัฒนา S&P Mobile Application เนนความสะดวกใหผูใช ชอป เติม จาย ออนไลน งาย 

สะดวกไมตองพกบัตร) และการใชกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ  Strategic Business Partnership ที่นอกจากจะสงเสริมการขาย

ใหเพิ่มมากขึ้นแลว  ยังเปนการขยายฐานลูกคา และสรางแบรนดควบคูกันไปดวย 

 

สุดทายคือการ มุงพัฒนาสินคาและบริการ ที่เปยมดวยนวัตกรรมใหมๆ  เพื่อรักษามาตรฐานความเปนหนึ่ง 

 

ในป 2560 ยังคงเปนปแหงความทาทายตอเนื่องทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ถึงแมวาเศรษฐกิจ

ไทยขยายตัวขึ้นรอยละ 3.9 จากปกอน ตามการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว

ชัดเจน ทําใหอุปสงคในประเทศขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปจากกําลังซื้อที่เพิ่มขึน้ แตโดยรวมการบริโภคภาคเอกชนก็ยังคงไม

แข็งแกรง เนื่องจากหนี้ครัวเรือนยังอยูในระดับที่สูง รวมถึงผลกระทบจากการจางงานที่ลดลงและภาวะราคาสินคาเกษตรที ่   

หดตัวในชวงปลายป    
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ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีรายไดรวมของกลุมธุรกิจจํานวน 7,987  ลานบาท สงผลใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 

1 โดย ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ เติบโตรอยละ 2 ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่ ลดลงรอยละ 7 ธุรกิจ

รานอาหารในตางประเทศ ลดลงรอยละ 8  

 

โดยรอยละ 78 ของรายไดรวม มาจากรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ รอยละ 11 มาจากรานอาหารใน

ตางประเทศ รอยละ 10 มาจากธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป และ 1% มาจากรายไดอื่นๆ 

 

จากความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตและตนทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้นของบริษัท ทําใหตนทุนการผลิต

ลดลงจากรอยละ 55.3 เปน รอยละ 54.7  แมวาบริษัทจะมีรายจายพนักงานเพิม่ขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของคาแรงขัน้ต่ําทั่วประเทศ

ก็ตาม 

 

ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา หรือ EBITDA ตามงบการเงิน รวม

ทั้งสิ้น 995 ลานบาท ทําใหอัตราการทํากําไร EBITDA ของบริษัท คิดเปนรอยละ 13 ของรายไดรวม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก

ป  2559 

 

บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน ณ สิ้นป 2560 จํานวน 484 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.1 ของรายไดรวม 

หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 จากสิ้นป 2559 

 

ในสวนของงบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,970 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอน 256 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 ซึ่งสวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งไดมาจากการขาย

สินทรัพยของบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัดในประเทศอังกฤษ 
 

ดานหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2560 แสดงยอดเทากับ 1,346 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 53 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 4 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา จํานวน 35 ลานบาท และ หนี้สินไมหมุนเวียนซึ่งมาจากกําไรจากการขาย

สินทรัพยใหแกบริษัทรวมคารอการรับรู จํานวน 28 ลานบาท 
 

ในขณะที่สวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2560 แสดงยอดเทากับ 2,625 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 204 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากปกอน 
 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน ณ สิ้นป 2560 เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 1.4 ในขณะที่ผลตอบแทนจาก

สินทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอยจาก 1.39 เทา เปน 1.57 เทา ในขณะที่

อัตราสวนหนี้สินรวมตอผูถือหุนเทากับ 0.51 เทา ซึ่งลดลงจากปกอนเล็กนอย ซึ่งเปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงินของบริษัทที่มั่นคง 

หนี้สินต่ํา มีสภาพคลองทางการเงินและความพรอมสําหรับการขยายงานในอนาคต 
 

  จากนั้นประธานเจาหนาทีบ่ริหารไดแจงใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน

เพิ่มเติม   
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มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  

 

นายฉัตรชัยฯ ผูถือหุนรายยอยมาดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบการเงิน (รายงานผูสอบบัญชี) มีการ

เปดเผยในสวนของ Key Audit Matter ในประเด็นของการดอยคาของบริษัทยอยที่บริษัทมีการลงทุนไว จํานวน 3 บริษัท รวม

เงินลงทุนประมาณ 110 ลานบาท ซึ่งมีสวนขาดทุนสะสมอยูคอนขางมาก จึงประสงคจะสอบถามวางบการเงินป 2560 นี ้มีการ

รับรูการดอยคานี้ไวแลวหรือไมอยางไร หากรับรูแลว รับรูดวยยอดเทาใด และบริษัทมีแผนที่จะดําเนินการอยางไรกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทยอยท่ีไปลงทุนไวใหกลับมามีกําไร  

ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงตอที่ประชุมในชวงระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา บริษัทมีการรวมทุนและ

จัดตั้งบริษัทรวมทุนในประเทศอังกฤษ เพื่อแผนกลยุทธในการขยายสาขารานอาหาร โดยในชวง 2 ป นี้นั้น บริษัทมีการลงทุน

ทั้งสิ้น 172 ลานบาท ซึ่งการดําเนินงานเปนชวงการเปดรานอาหารในชวงแรกซึ่งเปนรูปแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม ของรานอาหาร 

Patara ซึ่งตองยอมรับวามีรานสาขารานหนึ่ง มีผลประกอบการไมเปนท่ีนาพอใจ ทําใหเกิดมีขาดทุนสะสมขึ้น แตอยางไรก็ดีจาก

การประชุมรวมกับผูรวมลงทุน ยังคงเห็นโอกาสที่ดีในการดําเนินธุรกิจรานอาหารในประเทศอังกฤษ ซึ่งไดมีการพิจารณารวมกัน

ถึงแผนการลงทุนและการปรับรูปแบบของราน ทั้งในสวนของราน Patara และ ราน Suda โดยในสวนของราน Suda อาจมีการ

ปรับรูปแบบของราน Suda ใหเเปนแนว Street Food ขึ้น จึงยังคงเห็นวาเงินขาดทุนสะสมที่มีอยูจํานวน 20 กวาลานบาท   

จะสามารถฟนฟูไดภายใน 2 ป  

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิแลว ถือวาที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ 

บริษัทในรอบป 2560  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดเรียนเชิญนางสาว

คัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นตอที่ประชุม 

 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นวา ในนามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา เปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปยะ ซอโสตถิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ และมีนางเชอรลี่ สวาง

คง ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  และปฏิบัติงานภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชนการ

สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
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โดยในรอบป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ ประชุมรวมกัน 6 ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับผูบริหาร 

ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี รวมทั้งไดจัดการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออยางเปน

อิสระเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจําป 2560 สรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 

 

1.  การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2560  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2560 รวมถึง

รายการระหวางกัน รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนรวมกับฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายในและไดเชิญผูสอบ

บัญชีเขารวมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอสังเกตของผูสอบบัญชีและรายงานของ

ผูสอบบัญชีแบบใหม ในดานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเปนที่พอใจในรายการที่เปน

สาระสําคัญ โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตอง

ครบถวนของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม รวมทั้งใหมีการปรับปรุงบัญชีตามขอสังเกตของผูสอบบัญชีในสวนที่เห็น

รวมกันเหมาะสม เพื่อใหไดงบการเงินที่นาเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

บริษัท และความมีอิสระของผูสอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา รายงานการเงิน

ดังกลาวมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยนําเสนอผานคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป  

 

2.  การสอบทานการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของ

หนวยงานตรวจสอบรวมกับผูบริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ท้ังในเรื่องการดําเนินงาน การใชทรัพยากร การดูแลทรัพยสิน การ

ปองกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึกขอมูลทางการเงิน 

ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   

 ใน ป  2560 ได นํ า โป ร แ ก ร ม สํ า เร็ จ รู ป  SAP (System Application and Products in Data 

Processing) Module FI CO SD MM RT PP QM ในการสนับสนุนดานงานสํานักงาน การจัดสง บัญชีและการเงินเปนตน   

มาใชในระบบการประมวลผล ดานคอมพิวเตอรและการรายงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งชวยใหการวางแผน

และควบคุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการใชโปรแกรมดังกลาว ไมพบขอบกพรองทีเ่ปนสาระสําคัญ อีกท้ังยัง

ไดติดตามผลการสอบทานของผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดใหความเห็นสอดคลองกันวาไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่

เปนสาระสําคัญ สงผลใหมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหนวยงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  การสอบทานการและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่อนุมัติพบวา ผลการปฏิบัติงาน

ไดเกินเปาหมาย นอกจากนั้นการพัฒนางานใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ การตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิด

มูลคาเพิ่มในองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการกําหนดพันธกิจ กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเปาหมายเปนสวน

ใหญ ซึ่งพิจารณาไดจากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นรวมกันกับหนวยงานรับ

ตรวจในการกําหนดมาตรการแกไขติดตามผลทําใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไดกําหนดการ

ประกันคุณภาพภายในบริษัท โดยใหหนวยงานรับตรวจเปนผูประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู

ตรวจสอบภายใน ซึ่งไดผลวามีคุณภาพเปนที่นาพอใจใกลเคียงกัน และมีการนําขอเสนอแนะของหนวยงานรับตรวจมาปรับปรุง

งานตรวจสอบใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในป 2560 นี้เริ่มใชระบบงานกระดาษทําการชวยในการบริหารงานตรวจสอบใหมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 

 4.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารที่เกี่ยวของ พบวา

หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบไดปฏิบัติถูกตองตามที่กฎหมาย ขอบังคับที่กําหนดไวในสวนที่เปนสาระสําคัญ และไดพิจารณา

ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทในแตละไตรมาส รวมทั้งขอมูลที่ไดจาก

ผูสอบบัญชีภายนอก โดยมีการศึกษาและทําความเขาใจกอนนํามากําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน

ของบริษัท โดยถูกตองและสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  

 

5.  การประเมินการบริหารความเสี่ยง  

 ในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพบวา มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมปจจัยเสี่ยงที่เปน

สาระสําคัญ มีการควบคุมและติดตามและมีการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนสาระสําคัญใหลดลงเปนที่ยอมรับ

ได โดยปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญๆไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของ

โครงการขยายและโครง การใหมที่สําคัญ ในเรื่องการคาดการณปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญและกําหนดแนวทางท่ีจะใชลดความ

เสี่ยงใหนอยลง เมื่อปจจัยเสี่ยงนั้นไดเกิดตามที่คาดการณไว 

  

6.  การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทํารายการระหวางกัน

รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน พบวา ในรอบป 2560 การตกลงเขาทํารายการ

ระหวางกัน ของบริษัทที่มีลักษณะเปนธุรกรรมการคาปกติเชนเดียวกับปท่ีผานมา ไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ และมี

ความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีการเปดเผยขอมูล

อยางถูกตอง เพียงพอ ดังที่แสดงไวในรายงานประจําป 
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7.  การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่น เปนผลใหบริษัทไดรับการรับรองจากแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เปนวาระที่ 2 ติดตอกัน ในดานการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท พบวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึง

สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อใหการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยางมีจริยธรรม ซึ่งในป 2560 มีการรองเรียนในเรื่อง การไมปฏิบัติตาม

ระเบียบ จรรยาบรรณ การทุจริตลดลงจากป 2559มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบที่กําหนดไว โดยมีการกําหนดมาตรการ

ปองกันเสร็จทุกเรื่องที่รองเรียน 

 

8.  การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความ

นาเชื่อถือ ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี ความรู ความสามารถในการใหบริการ และการใหคําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี   

การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินไดทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอตอคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบในการ

แตงตั้ง บริษัท  ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกหนึ่งป และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ อนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

เฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 2,770,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา เมื่อรวมบริษัทและบริษัยอยเปนจํานวนเงิน 3,998,300 บาท 

เพิ่มจากปกอน 60,800 บาท (หรือ1.54%) 

 

 อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานสอบบัญชีใหมีความเที่ยงธรรมและเปนอิสระจากฝายจัดการไดมีการ

ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการหนึ่งครั้ง ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวาไดรับความรวมมือจากฝายจัดการเปนอยาง

ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบญัชีอยางเหมาะสม และไดมีการปรึกษาหารอืกับผูสอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters 

ตามมาตรฐานรายงานของผูสอบบัญชีใหม ซึ่งผลสรุปเปนไปตามที่ผูสอบบัญชีแจงไวในรายงานของผูสอบบัญชีแลว เปดโอกาส

ใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาหารือไดตลอดเวลา รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนา

งานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดมาตรฐานยิ่งขึ้น 

 

 ภายหลังจากประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นตอที่ประชุมเสร็จสิ้น ประธานไดเรียนเชิญนาย

กําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน เปนผูเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต และ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตอที่

ประชุม  
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 กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดนําเสนอรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอที่

ประชุมวา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย (“กลุมบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สําคัญแลวเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ ของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผล

การดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

 

 กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดนําเสนอขอมูลสําคัญทางการเงินตามรายละเอียด

ของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตอที่ประชุม 

โดยสรุป ดังนี้  
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                              จากนั้นประธานใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร

ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

    

มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ 1) สาเหตุที่กําไรของบริษัทลดลงมาจาก

สาเหตุใด และ 2) ภาษีเงินไดที่บริษัทจะตองเสียมีจํานวนนอยลง เนื่องมาจากเหตุผลใด  

ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา ในสวนของคําถามขอแรก เนื่องจากอัตราคาจางของพนักงานมีจํานวน

ที่สูงข้ึน เหตุเพราะอัตราคาจางข้ันต่ําที่เพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งมีคาใชจายในการเตรียมความพรอมของพนักงานในสวนงานตางๆ ใหมี

ความพรอมในการใหบริการแกลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในสวนของรายไดของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทวาง

ไว โดยมีเหตุผลมาจากยอดขายตามหางสรรพสนิคามีจาํนวนลดนอยลงมาก และคาเชารานในสวนของหางสรรพสินคาสูงข้ึนมาก 

จึงเปนเหตุผลที่ทําใหกําไรลดลง 

 

กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงในสวนของคําถามขอที่ 2 วา ป 2559 มีการขาย

หุนที่บริษัทรวมทุนกับบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทําใหเกิดกําไรจากการขายที่จํานวนประมาณ 21 

ลานบาท ในประเทศไทย ซึ่งกําไรนั้นตองนํามาเสียภาษี แตในป 2560 บริษัทมีการปรับโครงสรางธุรกิจในประเทศอังกฤษ และ

ในการปรับโครงสรางทําใหเกิดกําไรประมาณ 100 กวาลานบาท แตการปรับโครงสรางดังกลาวเขาขายที่ไมตองนํามาเสียภาษี

เนื่องจากเขาขอยกเวนของกฎหมายภาษีในประเทศอังกฤษ เหตุผลเพราะมิใชการขายธุรกิจ แตเปนการปรับโครงสรางธุรกิจ 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมตอวา ถาเปนเชนนี้ บริษัทสามารถ

คาดหมายไดหรือไมวา ผลประกอบการของบริษัทในป 2561 จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีการเปดสาขาเพิ่มที่ประเทศกัมพูชา และ

สามารถระบุไดหรือไมวากําไรจะเพิ่มขึ้นเทาใด และมีการวางแนวทางที่จะไปเปดรานที่ประเทศพมา หรือ เวียดนาม หรือไม 

เนื่องจากการเปดรานใน CLMV จะลงทุนนอยกวาในประเทศแถบยุโรป ซึ่งจะทําใหอัตราการเติบโตของกําไรดีขึ้นตามไปดวย

หรือไม  

 

กรรมการผูจัดการใหญ สายปฏิบัติการและบุคคล ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากแบรนด S&P ตลาดหลัก

จะอยูที่ประเทศไทย และในปนี้บริษัทไดมีการปรับการดําเนินงานใหยอดขายในประเทศโตขึ้นอยูแลว โดยมีการปรับโครงการ

สรางการใหบริการใหเขาใจลูกคาในแตละกลุมมากขึ้นและหวังวาจะทํากําไรไดตามเปาหมายที่วางไว หรือหากไมไดก็จะพยายาม

ทําใหไดใกลเคียงมากที่สุด สําหรับในสวนของตางประเทศบริษัทวางแผนที่จะไปในกลุม CLMV มากขึ้น โดยในป 2561 จะมุงไป

ที่การเปดรานในประเทศกัมพูชามาก สวนในประเทศอื่น บริษัทอยูในชวงศึกษาวางแผนวาจะดําเนินการในแนวทางใด ไมวาจะ

เปนการให Franchise หรือ การหา Partner ซึ่งทั้งนีป้ระเทศทีบ่ริษัทเรามองไวคือ ประเทศพมา  
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ประธานไดชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันวา การที่บริษัทจะไปเปดรานในประเทศตางๆ ในตางประเทศ

นั้น จะมีการคํานึงถึงประเภทของรานที่จะไปเปดดวย โดยอยางในทวีปยุโรปและประเทศอังกฤษ บริษัทก็เลือกที่จะเปดราน 

Patara ซึ่งเปนรานอาหารไทยที่มีระดบั สวนประเทศกัมพูชา บริษัท เลือกท่ีจะเปดราน S&P แตอยางไรก็ดี โดยปกติบริษัทมักไม

อยากที่จะเปดราน S&P ในตางประเทศ เนื่องจากมีผลิตภัณฑเบเกอรี่ เชน เคก ที่ตองคํานึงถึง ซึ่งอาจทําใหเกิดความยุงยากใน

การผลิต แตเนื่องจากประเทศกัมพูชาอยูไมไกลจากประเทศไทย จึงสามารถที่จะสงพนักงาน วัตถุดิบและผลิตภัณฑตางๆ ของ 

S&P จากประเทศไทยไปได ดังนั้นในสวนของประเทศใน AEC บริษัทจึงเลือกท่ีจะเปดราน S&P 

 

นายสุเมธฯ ผูถือหุน มาดวยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจไปตางประเทศ ใน 2 สวน คือ 1) ใน

สวนของรักษามาตรฐานของสินคา เชน การดําเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชาน้ัน บริษัทใชวิธีการรักษาคุณภาพสินคาอยางไร เชน 

กรณีของผักสด บริษัทใชการนําเขาผักสดเขาไป หรือ ใช ผักแชแข็ง 2) บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรหรือสินคาไทย

อยางไรในการไปประกอบกิจการในตางประเทศ 

 

กรรมการผูจัดการใหญ สายปฏิบัติการและบุคคล ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากแบรนด S&P มีมาตรฐาน

ของสูตรอยูแลว ดังน้ันกอนที่บริษัทจะไปเปดรานที่ประเทศกัมพูชา ทางบริษัทมีการวาจางบุคคลกรในประเทศกัมพูชาทั้งในสวน

ของ Management Level และ Chef เขามาฝกหัดในประเทศไทยกอนที่จะเปดราน ในสวนของวัตถุดิบ หากวัตถุดิบใดที่

สามารถสงไปจากประเทศไทยไดก็จะใชวิธีการนําสงไป แตโดยสวนใหญจะใชการจัดซื้อจัดหาจากในประเทศกัมพูชา แตการ

จัดซื้อจัดหานั้น S&P จะมีการสงทีม Chef และ QC จากประเทศไทยไปตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานกอน ยกตัวอยางเชน 

ในสวนของเมนู ปลากระพง ซึ่งในประเทศกัมพูชาบริษัทก็จะใชปลานิลมาทดแทน ในการทําเมนูปลาเดียวกัน หรือหากใน

ประเทศกัมพูชามีวัตถุดิบใดที่ดีอยูแลว อยางเชน เนื้อวัว บริษัทก็จะคัดเลือกวัตถุดิบนั้นมาทําเมนูเพิ่มเติมดวย ในสวนของการ

สงเสริมสินคาไทยนั้น บริษัทมีการนําสินคาไทยๆ เชนขนมฝอยทองกรอบ ไปขายดวย ซึ่งถือเปนการสงเสริมอาหารและขนมไทย

ในอีกทางหนึ่ง   

 

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหขอสังเกตุเกี่ยวกับเรื่อง Bottom Line ทางดานการเงิน 

นั้น จะเห็นวาการเติบโตทางดานยอดขายจะเห็นวามีการเติบโตในดานของ รานอาหาร แตในสวนของเบเกอรี่ อาหารแชแข็ง 

และ รายไดที่มาจากตางประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการเจริญเติบโตของบริษัทคอนขางเปนไปไดยาก ซึ่งจากการพิจารณา

ขอมูลก็พบวาตนทุนการขายของ S&P จะสูงกวาแบรนดอื่นในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งในธุรกิจอื่นจะมีตนทุนการขายอยูที่ประมาณ 

32.1 – 50.1%  แตของ S&P อยูที่ 50% กวา ซึ่งอาจทําใหมีผลกระทบ Net Profit ดวย ดังนั้นเห็นวาบริษัทอาจพิจารณา

ปรับปรุงในสวนของตนทุนการผลิต หากไมเชนนั้นแมบริษัทจะมีการขยับยอดขายขึ้นไปก็อาจไมชวยใหกําไรของบริษัทขยับขึ้นได 

นอกจากนี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาอีกสวนหนึ่ง คือ ความสามารถในการควบคุมตนทุนการขายของบริษัทในดานของ Logistic 

บางประการ ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลทาง Facebook พบวามีประเด็นเสียงสะทอนที่มาจากลูกคาวาสินคาที่ไดรับไมตรง

ตามที่สั่ง และ มีการขายสินคาหมดอายุไปยังลูกคา ซึ่งในสวนนี้บริษัทควรมีระบบ IT ในการควบคุมสินคาที่หมดอายุไมใหขาย

และสงไปยังลูกคา ซึ่งหากควบคุมในสวนพวกนี้ได อาจจะทําใหยอดขายและกําไรของบริษัทเพิ่มสูงข้ึน   
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ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงตอที่ประชุม ขอใหมั่นใจวาบริษัทจะคงไวซึ่งการใชวัตถุดิบที่ดีและได

มาตรฐาน และสินคาที่ลูกคาไดรับจะตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีในประเด็นที่ทานผูถือหุนใหความเห็นไวในเรื่องของสินคา

หมดอายุ ขอใหเชื่อมั่นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญของทางบริษัทมากและบริษัทจะไมยอมใหเกิดขึ้น  

 

กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมในสวนของตนทุนการขาย 

(Cost of Goods Sold) วา การเปรียบเทียบตนทุนการขายของแตละบริษัทนั้นอาจเปนไปไดยากนิดนึง เนื่องจากแตละบริษัทมี

การจัดแยกประเภทของคาใชจาย (Classify Cost) ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งตนทุนการขายของบริษัทจะรวมไปถึงคาแรงของพนักงาน

ครัวไวดวย ซึ่งบางบริษัทอาจไมไดจัดประเภทคาใชจายสวนนี้ไวในตนทุนการขาย ซึ่งความแตกตางของบริษัทกับ แบรนด

รานอาหารอื่นนั้น แตกตางกัน เนื่องจาก Business Model ที่อาจใชคนนอย และไมมีครัวอยูในราน รวมทั้งผลิตภัณฑเปนแบบ 

Single Product ไมไดหลากหลายเหมือนอยางของ S&P โดยของ S&P จะเปน Bakery ถึง 50% ซึ่งผลิตภัณฑที่เปน Bakery 

จะตองมีการผลิตมาจากโรงงาน ซึ่งทําให S&P มีตนทุนการขายในสวนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาดวย ซึ่งในความเปนจริงบริษัทมีความ

พยายามในการควบคุมตนทุนการขายมาโดยตลอด ซึ่งทําใหปจจุบันมีผลลัพธที่ดี เชน ในสวนของการควบคุมตนทุนวัตถุดิบ

บางอยาง เชน ปลาแซลมอน ทุเรียน และ เนย เปนตน ซึ่งในปนี้บริษัทก็จะยังคงที่จะควบคุมตนทุนการขายอยางตอเนื่อง ใน

สวนอื่นก็จะเปน เรื่องของคาเชา และ คาคน โดยในสวนของคาเชา บริษัทไดมีการแบงการประกอบธุรกิจออกเปน Customer 

Group ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมคาใชจายในสวนของคาเชาได ซึ่งจะเห็นผลภายในครึ่งปหลัง ของป 2561 ในสวนของคาคน 

บริษัทไมมีนโยบายที่จะลดคน เนื่องจากบริษัทใหความสําคัญกับเรื่องคน บริษัทจึงใชวิธีการอื่นเขามาแกไขแทน เชน การสราง 

Warehouse ใหม เพื่อเปน Centralize DC เนิ่องจากปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทจะมีการนําสงจากโรงงานประมาณ 3-4 จุด 

บริษัทก็จะรวบรวมมาอยูที่จุดเดียว และใหเปน Smart Warehouse ซึ่งจะทําใหลดในสวนของคาขนสงได  

 

นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมในสวนของผลลัพธสุดทายของการทํา DC 

จะทําใหบริษัทลดตนทุนขนสงใหกับบริษัทอยูที่ประมาณเทาใด และความคืบหนาในการดําเนินการไปถึงไหนแลว 

  

กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม ในสวนของการทํา DCอยาง

เดียวอาจไมไดทําใหบริษัทลดตนทุนการขายไดมากนัก บริษัทจึงวางแนวทางที่จะสรางโรงงานขนมไทยใน Warehouse ควบคู

ไปดวย ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตนอย และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม และผูประกอบการรายอื่นที่มีศักยภาพในการผลิต

ในจํานวนมากยังมีนอย บริษัทจึงเห็นโอกาสในสวนนี้ จึงมีแผนที่จะสรางโรงงานขนมไทยควบคูไปดวยเพื่อทําใหการลดตนทุน

การขายของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวย  

 

นายสุเมธฯ ผูถือหุน มาดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสราง Warehouse ใหม วาไมทราบวาจะ

สรางอยูบริเวณใด และเรื่องของวัตถุดิบที่นําไปใชในรานที่เปดในตางประเทศ เชน ประเทศกัมพูชา บริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบ 

เชน ผักผลไมสดจากประเทศไทยไป หรือ มีการจัดซื้อจัดหาจากทองถ่ิน หรือ ใชเปนลักษณะของการแชแข็ง  

 

 

 

 

27/ กรรมการผูจัดการใหญ... 
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กรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิตและการเงิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมของบริเวณที่ตั้งของ

Warehouse ใหมวา อยูที่บริเวณบางนา เนื่องจากที่ดินที่บริษัทมีโอกาสเขาไปซื้อไดอยูบริเวณใกลกับโรงงานบางนา กม. 23.5 

ของบริษัทดวย ซึ่งจะทําใหสะดวกและมีประสิทธิภาพกับการขนสงสินคาจากโรงงานดังกลาว  

 

ในสวนของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนั้น หากเปนวัตถุดิบที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น (Short Life) บริษัทจะใช

การจัดซื้อจัดหาจากทองถิ่น (Local Sourcing) แตหากเปนเนื้อสัตวจะยังคงมีการนําเขาจากประเทศไทย นอกเหนือไปจากเนื้อ

ปลา โดยทั้งน้ีบริษัทจะมีฝาย QC เขาไปทําการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบในทุกพื้นที่และประเทศที่ไปเปดรานอยูแลว ไมใช

เพียงแตประเทศกัมพูชาเทานั้น กอนที่จะมีการซื้อวัตถุดิบจากที่นั้นๆ   

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึง ประเด็นดังน้ี 1) อัตราการเติบโตของ

บริษัทในป 2561 คาดวาจะเติบโตขึ้นกี่เปอรเซนต 2) บริษัทไดเคยประเมินมูลคาของบริษัทหรือไม 3) ธุรกิจของบริษัทไดรับ

ผลกระทบจากหนี้ภาคครัวเรือนมากนอยเพียงใด อยางไร 4) ฐานขอมูลของลูกคา (Customer Base) มีอยูจํานวนเทาใด 

 

ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน ดังนี้  1) บริษัทคาดหมายวาจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตที่ 1 Digit โดยจะอยูที่ 8% ของยอดขาย 2) สวนฐานขอมูลลูกคาปจจุบัน (Customer Base) จะอยูที่ประมาณ 

30,000,000 bill ซึ่งหากประมาณการจากการซื้อแลว จะเทากับมีลูกคาจํานวนลูกคา 3,000,000 รายตอป โดยเปนสวนของ

สมาชิก Joy Card ในหลักแสนคน 3) สวนในปญหาของหนี้สินภาคครัวเรือนนั้น S&P จะแกไขปญหาโดยการพยายามคัดสรร

สินคาและกําหนดราคาใหเขาถึงลูกคาในแตละกลุมตางๆ ใหถูกตอง 

 

นายปยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมวา รานในกัมพูชาจะเปนเพียงสวนหนึ่งในการเพิ่ม

ยอดขายใหกับบริษัท แตเนื่องจากเปนรานที่มี Turn Over ที่สูงมาก บริษัทจึงไดตัดสินใจในการขยายสาขา แตหากจะใหกัมพูชา

สงผลใหยอดขายเพิ่มถึง 20% นั้นนาจะลําบาก ในสวนของ Brand Equity เนื่องจากมีหลักการคิดอยูหลายแบบ แตถาในแบบ

ทั่วไปก็คือการคํานวนจากอะไรที่เกินไปจาก book value ซึ่งผลที่ไดก็จะเทากับ 3 เทาของ 8,000 ลานบาท สวนในเรื่องของหนี้

ครัวเรือนนั้น ยังคงเปนปญหามากกับสินคาที่ไมใชสินคาประจําวัน เชน รถยนต และ เบเกอรี่ ซึ่งทําใหเรื่องของหนี้ครัวเรือนนั้น

เปนปญหากับผลประกอบการของบริษัทเชนกัน ท้ังนี้บริษัทยังคงใหความสําคัญกับเรื่องของ Productivity แนนอนและกําลัง

ดําเนินการอยู  

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ            

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยในวาระนี้    

ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

   

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 155  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,626,793 หุน คิดเปนรอยละ 83.7316             

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

    

28/ มต.ิ.. 
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  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 410,626,793 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 410,626,793 100.0000 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

 

ประธานไดมอบหมายให นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูอธิบายเกี่ยวกับการจายเงินปน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ตอที่ประชุม 

 

                นางเกษสุดา  ไรวา  ประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 483,793,629 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.99 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรจายเปนเงินปนผลประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.87 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 

490,408,365 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 426,655,277.55 บาท และโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงิน

ปนผลระหวางกาลดังกลาว ในอัตราหุนละ 0.07 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 34,328,585.55 บาท 

คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.80 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 392,326,692 บาท  

 

 โดยจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date)    

เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 29 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการเสนอ

จายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไว 
 

 จากนั้นประธานใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2560  
 

 มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
  

 นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุน มาดวยตนเอง แสดงความเห็นวา อัตราการจายเงินปนผลระหวางกาล

และเงินปนผลประจําปของบริษัทนั้นอยูในอัตราที่คอนขางแตกตางกันมาก จึงอยากขอใหบริษัทพิจารณาอัตราการจายเงินปน

ผลระหวางกาลและเงินปนผลประจําปของบริษัทในปตอไปใหอยูในอัตราที่ใกลเคียงกัน อยางเชน 40% : 60% จะไดหรือไม

อยางไร  

 

29/ นายอวิรุทธ ... 
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 นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงในประเด็นขอ

ซักถามวา เนื่องการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น จะถูกอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการโดยไมไดนําเขาพิจารณาเพื่อขออนุมตัิ

จากที่ประชุมผูถือหุนเหมือนอยางเชนการจายเงินปนผลประจําป ดังนั้นหากจายในอัตราที่สูงเกินไปอาจทําใหเกิดความชอบ

ธรรมในการตัดสินใจอนุมัติ ประกอบกับการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทเพียง 2 ไตรมาสแรกเทานั้น ซึ่งอาจไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ดังนั้นหากมีการอนุมัติจายใน

จํานวนมากเกินไป และผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงหลังของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดหมาย อาจทําใหเกิดผลกระทบทั้ง

กับบริษัทและตัวผูถือหุนเอง จึงยังเห็นวาควรตองคงอัตราการจายเงินปนผลระหวางกาลในจํานวนนอยกวาเงินปนผลประจําป 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบการจายเงิน

ปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอืน่มาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 158  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,628,298 หุน คิดเปนรอยละ 83.7319             

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

 มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.87 บาท โดยคงเหลือเงินปนผลที่จะจายในคราวนี้ในอัตราหุนละ 

0.80 บาท โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน

ปนผลวันท่ี 29 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

ทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 410,628,298 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 410,628,298 100.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 

ประธานแจงตอที่ประชุมวาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงมอบใหนายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูรายงานความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม  

 

 

30/ นายอวิรุทธ ... 
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นายอวิรุทธ  วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รายงานความเห็นเกี่ยวกับ

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2561 ดังนี ้

 

 ดวยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัทสําหรับป 2561 อยางละเอียดแลว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

กับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด

ใกลเคียงกันรวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในป 2560    

  

 สําหรับคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอื่นๆ ในป 

2561 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดไวที่อัตราเดิมเทากับป 2560 โดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้  

 

คาตอบแทนประจํา 

 

คาตอบแทนประจํา    

(บาท/คน/เดือน) 

ป 2561 (เพื่อทราบ) ป 2560 

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  

 

  31/ ทั้งนี้คาตอบแทน... 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท/คน/ครั้ง) 

ป 2561 (เพื่อทราบ) ป 2560 

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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 ทั้งนี้คาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากปกอนแตอยางใด และ

จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไม

เหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือ

หุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 

 

 สําหรับคาบําเหน็จประจําป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรจายคาบําเหน็จ

ประจําปใหแกคณะกรรมการบริษัทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับในอัตรา 

285,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 195,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวจะเพิ่มขึ้น 

จํานวน 180,000 บาท 

 

 ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับการนําเสนอคาตอบแทนกรรมการบริษัท

แลว ขอใหท่ีประชุมโปรดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

เสนอ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 

 

 มีผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้

  

 นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุน มาดวยตนเอง แสดงความเห็นวา อัตราคาตอบแทนประจําและบําเหน็จ

ประจําปของประธานกรรมการต่ําเกินไป เห็นวาควรเพิ่มใหมากขึ้น โดยพิจารณาจากการผลของการทํางาน (Performance) 

เปนตัวกําหนด  

 ประธานกรรมการ ชี้แจงวา อัตราคาตอบแทนในสวนบําเหน็จประจําปที่ตนไดรับอยูนั้น ประธานกรรมการ

เห็นวาเปนจํานวนท่ีเหมาะสมแลว แตจะรับไปพิจารณาตอไป 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติ

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป 2560 โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่ เขารวมประชุมทั้งสิ้น 158  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,628,298 หุน คิดเปนรอยละ 83.7319             

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ      

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมอนุมัติคาบําเหน็จประจําปแกประธานคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 285,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 

11 ทาน ในอัตราทานละ 195,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท และรับทราบคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ตามอัตราที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

   

                     32/ มติ... 
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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 410,628,298 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย - 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 410,628,298 100.0000 

 

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 

  1.  นางภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการ  

  2. นางปทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  3. นายวิทูร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายปฏิบัติการและบุคคล / กรรมการบริหาร 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท 

  4.   นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน /  

     กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

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                                            

 

 

33/ เมื่อไมมี... 



เอกสารแนบ 1 (23) 

 

-33- 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ โดยในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล จึงขอให  

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะทุกทานลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง    

ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียงแตงตั้งกรรมการรายบุคคล และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว จะไดมีการแจงผลการตรวจ

นับคะแนนเสียงที่กรรมการแตละทานไดรับแตงตั้งเปนรายบุคคล  

 

  อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 160  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,633,298 หุน คิดเปนรอยละ 83.7329             

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 

1.  นางภัทรา ศลิาออน ประธานกรรมการ 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    410,605,253 99.9993 

ไมเห็นดวย             2,545                         0.0006 

งดออกเสียง             25,500                         0.0000 

บัตรเสีย            -                        0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    410,633,298 100.0000 

  

                   2.   นางปทมาวลัย รัตนพล กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    410,603,298 99.9989 

ไมเห็นดวย             4,500                     0.0010 

งดออกเสียง             25,500                        0.0000 

บัตรเสีย            -                           0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    410,633,298 100.0000 
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 3.  นายวิทูร ศลิาออน กรรมการผูจดัการใหญสายปฏิบตักิารและบุคคล / กรรมการบริหาร 

  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ เลขานุการบริษัท  

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    410,603,298 99.9989 

ไมเห็นดวย             4,500                        0.0010 

งดออกเสียง            25,500                       0.0000 

บัตรเสีย           -                           0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    410,633,298 100.0000 
                          

                        4.  นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญสายการผลติและการเงิน / กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    410,603,298 99.9989 

ไมเห็นดวย             4,500                      0.0010 

งดออกเสียง              25,500                      0.0000 

บัตรเสีย             -                          0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    410,633,298 100.0000 

   

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2561 
 

ประธาน ได เรี ยน เชิญ นางสาวคัทลี ยา  แส งศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป นผู ให                      

ความเห็นเพิ่มเติม  
 

นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรแตงตั้ง   
 

นายชูพงษ สุรชุติกาล  ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขท่ี 4325 และ/หรือ 

นายเพิ่มศักดิ์   วงศพัชรปกรณ   ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427 และ/หรือ 

นางสาววิมลพร            บุณยัษเฐียร  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4067 และ/หรือ 

นายวัลลภ      วิไลวรวิทย  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 

 

 

 

 

 

 

 

35/ จากบริษัท... 



เอกสารแนบ 1 (25) 

 

-35- 

 

จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัดเปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 2,420,000 บาท และสําหรับบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,578,300 บาท และ

คาบริการอื่น ๆ อีก 350,000 บาท รวมเปนคาตอบแทน ทั้งสิ้น 4,348,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 60,800 บาท ซึ่งผูสอบ

บัญชี ดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาว

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

 

เมื่อจบการรายงานประธานจึงขอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2561 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2561 กําหนด

คาตอบแทนจํานวน 2,420,000 บาท ตามที่เสนอ ท้ังนี้ไมรวมคาสอบบัญชีบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวน 1,578,300 บาท และ

คาบริการอื่น ๆ อีกจํานวน 350,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได  

   

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2561 โดยในวาระนี้ ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 160  คน นับจํานวนหุนรวมกันได 410,633,298 หุน คิดเปนรอยละ 83.7329             

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 490,408,365 หุน 

     

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 

และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3427 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4067 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชย

ยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2561 ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท 

ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบ

บัญชีดังกลาวได และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 2,420,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย 

5 บริษัท จํานวน 1,578,300 บาท และคาบริการอื่น ๆ อีกจํานวน 350,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 410,632,298 100.0000 

ไมเห็นดวย - 0.0000 

งดออกเสียง - 0.0000 

บัตรเสีย 1,000 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 410,633,298 100.0000 

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบ

วาระตาง ๆ ใหที่ประชุมพิจารณาลวงหนาแลวนั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเขามายังบริษัท  จึงไมมีการ

นําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและลงมติใดๆในวาระนี้ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม หรือไดเสนอแนะ

เรื่องอื่นใดเพิ่มเติมได  

  

  นายสุเมธฯ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหความเห็นวา บริษัทอาจพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหมที่ไดรับ

การรับรองจาก กลต. แทน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เนื่องจากมีคาตอบแทนคอนขางสูง โดยอาจ

พิจารณาเลือกบริษัทผูสอบบัญชีของคนไทยแทน หรืออาจเจรจาให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

พิจารณาลดราคาคาตอบแทนลง แตหากไมสามารถลดไดก็อาจพิจารณาคัดเลือกบริษัทอื่นๆ แทน เพราะยังมีเวลาพอสมควรใน

การดําเนินการ 

 

  ประธานไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ในสวนนี้จะหารือกับทางบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ    

สอบบัญชี จํากัด เพื่อพิจารณาในเรื่องของการปรับลดราคาตอไป  

 

  นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุนมาดวยตนเอง ไดใหความเห็นวา บริษัทอาจลองพิจารณาทบทวนในเรื่อง

ของการให Franchise ดวย เนื่องจากอาจเปนโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจของบริษัท  

 

ประธานไดตอบขอซักถามของผูถือหุน วา ในสวนตัวยังไมประสงคที่จะใหมีการให Franchise เนื่องจากมี

ความเปนหวงวาคนที่รับ franchise ไป จะทําไดไมดี  

 

นายจอหน สกอต ไฮเน็ค กรรมการ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา การจะทําธุรกิจในแบบตางๆ ไมวาในแบบใดก็

ตามจะตองทําการศึกษาใหดีและรอบคอบกอนจะดําเนินการ ซึ่งบางที Franchise อาจจะฟงดูดี แตบริษัทตองแนใจกอนวามี

ความมั่นใจ มีระบบ และบุคคลากรที่พรอมที่จะดําเนินการ ไมเชนนั้นหากไมเขาใจ Franchise จะเปนเรื่องท่ียากทีเดียว อยางไร

ก็ดี S&P นั้นสามารถดําเนินธุรกิจไดดใีนประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจดวยตนเองแบบ Take Equity ดังนั้นจึงตองควร

พิจารณาใหดีในเรื่องของ Franchise เพราะ Franchise เปนเพียงทางเลือกหน่ึงของอีกหลายๆ ทางเลือกในการดําเนินธุรกิจ  

 

37/ นายธวัชชัย... 
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นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผูถือหุนมาดวยตนเอง ไดใหความเห็นในเรื่องการทําการสงเสริมการขายวาควร

คํานึงถึงผูสูงอายุดวย วาควรดูแลและคํานึงถึงกลุมลูกคาผูสูงอายุใหมาก  

 

  ประธานไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา บริษัทไดใหความคํานึงถึงในเรื่องนี้โดยตลอด และไดมีการกําชับ

กับผูปฏิบัติงานวาใหใสใจและคํานึงถึงกลุมลูกคากลุมนี้ใหมาก เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทมาโดย

ตลอด 

   

  อนึ่งในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการ

ประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 91 คน นับจํานวนหุนได 141,070,341 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมา

เขารวมประชุม 69 คน นับจํานวนหุนได 269,562,957 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 160 คน นับจํานวนหุน

รวมกันได 410,633,298 หุน คิดเปนรอยละ 83.7329 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวม

ประชุม และปดประชุมเวลา 16.16 น. 

       

       

     ลงชื่อ                ประธานที่ประชุม 

                     (           นางภัทรา     ศิลาออน         ) 

 

     ลงชื่อ                 เลขานุการที่ประชุม 

             (           นายวิทูร     ศิลาออน          ) 

 

 


