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ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1. รับรองรายงานรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามญัประจําป 2564 

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564  

ณ หองประชุม S&P Hall สุขุมวทิ 26  

เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โดยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสรยศ เสรีเศวตรัตน ผูดําเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และไดกลาวตอที่ประชุมวา

สืบเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัย

ของผูถือหุน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ดวยวิธีการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect ของ

บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากดั และไดชี้แจงหลักเกณฑวิธีการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และเปด

โอกาสใหผูถือหุนซักถามกอน แลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

ตองการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคําถามใน Q&A แลวกดสงคําถามเขามาในระบบ โดยผูเขารวม

ประชุมจะตองแจงช่ือ นามสกุลกอนถามคําถามทุกครั้ง 

บริษัทขอความรวมมือใหสงคําถามเขามาเฉพาะในชวงเวลาที่บริษัทเปดโอกาสใหซักถาม และขอใหผูถือหุนสง

คําถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนําคําถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ สวนคําถามที่ไม

เกี่ยวของกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ 

2. ในกรณีที่มีคําถามที่เกี่ยวของในวาระนั้นๆ ถูกสงเขามาในระบบเปนจํานวนมาก บริษัทฯ จะเปนผูพิจารณา

คัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม  

3. ภายหลังสิ้นสุดการนําเสนอขอมูลในแตละวาระ บริษัทจะเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนสามารถออก

เสียงลงคะแนนไดโดยการเขาไปที่ระบบ Inventech Connect สวนของ e-Voting  โดยกดที่ปุม “เลือกวาระ” 

(สีเขียว) ของ Application Cisco Webex Meeting 

ผูถือหุนสามารถกดปุมลงคะแนนเสียงได ดังนี้ 1.เห็นดวย (สีเขียว) 2.ไมเห็นดวย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีสม) 

ตามความประสงคของผูถือหุน หากผูถือหุนตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุดสามารถกดที่ปุม “ยกเลิกการ

ลงคะแนนเสียงลาสุด” หากไมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือวาผูถือหุนเห็นดวยกับวาระนั้นๆ  

4. ผูถือหุนสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนไดตลอดเวลา จนกวาจะมีการแจงปดการลงคะแนนในระบบ

เพื่อทําการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจงปดการรับคะแนนแลวผูถือหุนไมสามารถยอนกลับไปออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนั้นไดอีก 
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5. กรณีผูรับมอบฉันทะมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใชงาน” และกดที่ปุม 

 “สลับบัญช”ี เพื่อเขาใชงาน Account อื่น โดยที่คะแนนเสียงและองคประชุมจะไมถูกนําออกจากการประชุม 

6. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ผูถือหุนทานใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดจะไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 

7. ในการนับคะแนนเสียง 

- วาระที่ 2 เปนการเสนอรายงานเพื่อใหท่ีประชุมรับทราบเทานั้น จะไมมีการลงคะแนนแตอยางใด   

- วาระที่ 1,3,4,6,7,8,10 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

-  วาระที่ 5 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม 

- วาระที่ 9 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกสียงลงคะแนน 

8. สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ บริษัท

จะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

ผูดําเนินการประชุมแจงรายละเอียดองคประชุมตอที่ประชุมโดยขณะเปดประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 17 

คน นับจํานวนหุนได 140,119,975 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุม 42 คน นับจํานวนหุนได 

212,165,225 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 59 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,285,200 หุน คิดเปนรอยละ 

71.835 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 490,408,365 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

นางภัทรา ศิลาออน ประธานฯ กลาวเปดประชุม และกลาวสารประธานกรรมการ ประกอบการฉาย Presentation ดังนี ้

บริษัทผานประสบการณที่ไมปรกติเนื่องดวยสถานการณของโรคระบาดไวรัส  Covid-19  มาตลอดทั้งป 2563 ซึ่ง

นับเปนปที่ 47 ของบริษัท  โรคระบาดนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารที่ตองปดตัว

เปนระยะๆ เพื่อเปนการปองกันการแพรกระจายของโรค ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจรานอาหาร รานเบเกอรี่ และ

การดํารงอาชีพของพนักงานเปนบางสวน แตเมื่อวิกฤติ Covid-19 เริ่มคลี่คลายลงในชวงหลังกลางปพ.ศ. 2563 เปนที่นาช่ืนใจวา

ทั้งผูบริหารและพนักงานไดรวมมือรวมใจ รวมพลัง ฝาฟน ภัยวิกฤตินี้มาไดอยางนาชื่นชม แมวาผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหลูกคา

ลดลงไป รวมถึงไมไดยอดขายตามเปาหมาย แตดวยพลังแรงกายและกําลังใจที่สงใหกัน ชวยกันประหยัดคาใชจาย ชวยกันใหการ

บริการลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการที่ดี และอาหารที่อรอย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลูกคาคือคนสําคัญ” เราก็สามารถ

สรางผลงานที่นาภาคภูมิใจได 

บริษัทสามารถพลิกฟนในชวงปลายปไดอยางรวดเร็ว จนกระทั่งมีกําไรสามารถจายโบนัสใหพนักงานเปนการตอบแทน

ความดี ความตั้งใจ และความทุมเทในการทํางานของพนักงานทุกคน และมีเงินปนผลคืนสูผูถือหุนทุกทานอยางท่ัวถึง  

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบอยางตอเนื่องในโครงการตางๆ เทาที่สามารถจะทําได ไมวาจะเปน

โครงการลดขยะและมลพิษดวยการแยกขยะ ลดการใชพลาสติก ซึ่งจะสงผลตอสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับการที่ภาครัฐ

รณรงคเรื่องความสะอาด เพื่อปองกันโรคระบาดไวรัสไดอยางตอเนื่องอีกดวย  
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บริษัทขอใหสัญญาตอทุก ๆ ทานวา แมวาสถานการณโรคไวรัส Covid-19 จะไมสามารถหายไปจากโลกนี้ไดในอนาคต

อันใกลนี้ แตเราจะยังคงตั้งใจดําเนินการพัฒนาธุรกิจที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโตอยางมั่นคงสืบไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา ลูกคา รวมทั้งผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ใหความ

สนับสนุนและมอบความไววางใจใหบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และในปที่ 48 นี้ เรายังคงมุงมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑที่ดี คุมคา และการบริการที่ประทับใจ พรอมกันนี้ผูบริหารและพนักงานของบริษัท จะยังคงรวมมือรวมใจทุมเทในการ

ทํางานเพื่อยกระดับการดําเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ใหดียิ่งขึ้นตอไป 

จากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายให นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหารแนะนําคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม ดังตอไปนี ้

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางภัทรา   ศิลาออน ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายประเวศวุฒิ   ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท  

3. นางเกษสุดา   ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายวิทูร  ศิลาออน      ประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นางสาวคัทลียา   แสงศาสตรา กรรมการอิสระ  

6. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ  

7. นายปยะ   ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ  

8. นายธีรนันท ศรีหงส กรรมการอิสระ 

9. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 

10. นายกําธร ศิลาออน กรรมการ 

11. นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ 

12. นายโกศิน  ฉันธิกุล กรรมการ 

  (กรรมการเขารวมประชุม รวม 12 ทาน จากจํานวนกรรมการ 12 ทาน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด)     

กรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นางสาวคัทลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. นายธีรนันท   ศรีหงส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. นายปยะ   ซอโสตถิกลุ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นายปยะ  ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายกําธร  ศิลาออน กรรมการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริหาร 

1. นางเกษสุดา    ไรวา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายขจรเดช   ไรวา กรรมการบริหาร 

3. นายประเวศวุฒิ   ไรวา รองประธานกรรมการบริษัท 

4. นางปทมาวลัย  รัตนพล กรรมการบริหาร / เลขานุการบรษิัท  

5. นายอรรถ  ประคณุหังสิต ประธานเจาหนาทีส่ายปฏิบตัิการธรุกิจ S&P  

6. นายวิทูร  ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

7. นายกําธร  ศิลาออน กรรมการผูจดัการใหญ สายการผลิตและการเงิน 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม (โดยการ VDO Conference) 

  นายชูพงษ สุรชุติกาล จาก บริษัท ดีลอยด ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

 ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม (โดยการ VDO Conference) 

  นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ  จาก บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด 

อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน (โดยการ VDO Conference) 

นางสาวสุวรรณา จบสูงเนิน จาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

จากนั้นผูดําเนินการประชุมจึงไดเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
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วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหนางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอตอท่ีประชุมในวาระนี ้

นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร ไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม      

ผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทได

จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

2563 แลว มีความเห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นควรใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวา มีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 เพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรอืขอแกไขเพิ่มเตมิ ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 61 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,290,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8361 ของจํานวน

หุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

มต ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 352,288,800 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1,500 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 352,290,300 100.0000            

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหนายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอตอที่ประชุมในวาระนี้ 

นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดจัดสงรายงานของ

คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2563 ใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลวนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท โดย

วาระนี้เปนการเสนอเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ  
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นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดนําเสนอขอมูลการดําเนินงานและขอมูลทางการเงินในรอบป 

2563 โดยผานวีดีทัศนตอที่ประชุม 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวา มีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม ปรากฏวาไมมี 

ผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหนายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงินนําเสนอตอที่

ประชุมในวาระนี ้

นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ

งบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุม และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลไดตาม Presentation ที่นําเสนอตอที่ประชุม 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน 

และ งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือ

หุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 352,307,300 100.0000            

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหนางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร นําเสนอตอที่ประชุมในวาระนี้ 

                นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาจากผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2563 จํานวน 183,024,792 บาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.37 บาท จึงเห็นควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรใหจายเงินปนผลประจําป 2563 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท จํานวน 490,408,365 หุน รวมเปน

เงินปนผลทั้งสิ้น 147,122,509.50 บาท และโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติ

อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ในอัตราหุนละ 

0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 24,520,418.25 บาท โดยไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้(สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ในอัตราหุนละ 

0.25 บาท จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินจํานวน 122,602,091.25 บาท โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ 

ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผล

ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมติการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท จึงเห็นควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2563 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว 

โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลไดตาม Presentation ที่นําเสนอตอที่ประชุม  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา ควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2563 และ

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอ 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฎ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติจายเงินปน

ผลประจําป 2563โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 490,408,365 หุน 
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มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2563 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

รวมในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 147,122,509.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 352,298,000 99.9973 

ไมเห็นดวย 9,300 0.0026 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 352,307,300 100.0000            

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายใหนายธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอตอที่

ประชุมในวาระนี ้

นายธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แจงตอที่ประชุมวา ดวย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ของบริษัทสําหรับป 2564 อยางละเอียดแลว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในป 2563   

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนประจําและคาเบี้ยประชุม

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไวที่อัตราเดิมเทากับป 2563 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ตาม

รายละเอียดดังนี ้

คาตอบแทนประจํา 

 18/ คาเบี้ย... 

คาตอบแทนประจํา (บาท/คน/เดือน) 

ป 2564 (เพ่ือทราบ) ป 2563 

ประธาน 

กรรมการท่ี

เปน

ผูบริหาร 

กรรมการท่ี

มิไดเปน

ผูบริหาร 

ประธาน 

กรรมการท่ี

เปน

ผูบริหาร 

กรรมการท่ี

มิไดเปน

ผูบริหาร 

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

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

 ทั้งน้ีคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงจากปกอนแตอยางใด จึงขอเรียนแจง

ใหผูถือหุนเพื่อรับทราบเทานั้น และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดพิจารณา

เห็นวาคาตอบแทนดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 

 สําหรับคาบําเหน็จประจําป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรจายคาบําเหน็จ

ประจําปใหแกคณะกรรมการบริษัทรวมเปนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 1,305,000 บาท โดยใหประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับในอัตรา 

150,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 105,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวจะลดลงจํานวน 

435,000 บาท ดังรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามขอมูลในเอกสารนําเสนอ (Presentation) ที่นําเสนอในที่ประชุม 

 ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ เพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอยอื่น ๆ ตามอัตราที่เสนอมา และมีมติอนุมัติคาบําเหน็จประจําปแกประธานคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 150,000 บาท และ

กรรมการบริษัทอีก 11 ทาน ในอัตราทานละ 105,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 1,305,000 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี ้

  

 19/ มติ… 

คาเบี้ยประชุม        

(บาท/คน/คร้ัง) 

ป 2564 (เพ่ือทราบ) ป 2563 

ประธาน 

(ที่มิไดเปนผูบริหาร) 

กรรมการท่ี

เปน

ผูบริหาร 

กรรมการท่ี

มิไดเปน

ผูบริหาร 

ประธาน 

(ที่มิไดเปน

ผูบริหาร) 

กรรมการท่ี

เปน

ผูบริหาร 

กรรมการท่ี

มิไดเปน

ผูบริหาร 

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

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

คณะกรรมการสรรหา และกําหนด

คาตอบแทน 
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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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 352,305,800 99.9995 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1,500 0.0004 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 352,307,300 100.0000            

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหนายธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอตอท่ี

ประชุมในวาระนี ้

นายธีรนันท ศรีหงส ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แจงตอที่ประชุมวาดวยการเสนอ

แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว และ 

ตามขอบังคับของบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา

ในปนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ  

 1.  นางภัทรา ศิลาออน   ประธานกรรมการ 

 2.  นายวิทรู ศิลาออน  กรรมการ 

 3.  นายกําธร ศิลาออน  กรรมการ  

 4.  นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการ  

โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อรับการ

คัดเลือกเปนกรรมการบรษิัท แตปรากฏวาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการเขามายังบริษัท คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งได

พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดเสนอให

แตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มิไดมีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอผูถือหุน เพื่อ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอยางเหมาะสมและ

ละเอียดรอบคอบดีแลว โดยบุคคลผูไดรับการเสนอทั้ง 4 ทาน เปนบุคคลผูมีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ

การเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 20/ โดยทาน… 
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โดยทานผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 4 ทาน ดังปรากฏตาม 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอแตงตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4) ที่ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือ

หุนพรอมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว  

 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และจะแยกผล

คะแนนเปนรายบุคคลโดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

 

มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารง

ตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 

1. นางภัทรา ศิลาออน   ประธานกรรมการ 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

 

 

 

 

 

 

   21/ 2. นายวิทูร
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 2. นายวิทูร ศิลาออน  กรรมการ 
 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

 3. นายกําธร ศิลาออน  กรรมการ 

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

4.   นายแมทธิว กิจโอธาน   กรรมการ         

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,281,900 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 25,400 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

  22/ วาระที่ 7… 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวคัทลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอตอที่ประชุมในวาระนี ้

  นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพรบ. 

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจาํปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน

คาสอบบัญชขีองบริษัททุกป โดยในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดไมเกิน 7 รอบปบัญชีติดตอกัน  

ในปที่แลว บริษัทและบริษัทยอย มีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธ

และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความ

เปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาแลวตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจําปและในป 2564 ทางบริษัทไดพิจารณาเสนอให 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งทางคณะกรรมตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนําเทคโนโลยี่มาใชในการตรวจสอบ และมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่ง

จะชวยใหงานตรวจสอบบัญชีป 2564 ของบริษัทเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบ

บัญชี ประจําป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) เห็นควรเสนอแตงตั้ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีป 2564 โดยมีผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2564 

1. นายไพบูล  ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 

2. นางสาวสินสิริ   ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ 

3. นายชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 

2) กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564 ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 2,550,000 บาท ลดลงจากปที่แลว 430,000 บาท 

ทั้งนี้ไมรวมคาบริการอื่น ๆ อีก 320,000 บาท 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 

คาตอบแทนผูสอบบัญช ี ป 2564  (ปที่เสนอ) ป 2563 

คาสอบบัญชีของบริษัท   (บาท) 2,550,000 2,980,000 

คาบริการอื่น  (บาท) 320,000 440,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 2,870,000 3,420,000 

โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาขอมูลรายละเอียดของผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีของบริษัทป 2564 จาก 

Presentation ที่นําเสนอตอทีป่ระชุม 

และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  

เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
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ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ป 2564 ตามรายละเอียดขางตน โดยในวาระนี้ตองใชคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 

และ/หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7352 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3760 จาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบ

บัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของบริษัท

ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และกําหนด คาสอบบัญชีประจําป 2564 จํานวน 2,550,000  บาท 

และรับทราบคาบริการอื่น ๆ อีกจํานวน 320,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวนไมเกิน 24,520,419 

หนวย เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน นําเสนอตอที่

ประชุมในวาระนี ้
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นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีความ

ประสงคจะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและใหผลตอบแทนเพิ่มเติมแกผูถือหุนเดิมของบริษัท และเพื่อเพิ่มสภาพคลองการซื้อขาย

หุนของบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) จํานวนไมเกิน 24,520,419 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Issue) ในอัตราสวน 20 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษใหปดทิ้งทั้ง

จํานวน จัดสรรโดยไมคิดมูลคา ราคาการใชสิทธิจะเทากับ 1 บาท อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ 

บริษัทจะนําเงินทุนที่จะไดรับหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน ซึ่งคาดวาจะไดรับเงินทุนประมาณ 

24,520,419 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม

สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-

W2) ที่ไดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4) 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรอืขอแกไขเพิ่มเตมิ ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวนไมเกิน 24,520,419 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม

สัดสวน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

  มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

จํานวนไมเกิน 24,520,419 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 352,281,900 99.9927 

ไมเห็นดวย 25,400                   0.0072 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด 352,307,300 100.0000 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 ของบริษัท

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน นําเสนอตอที่

ประชุมในวาระนี ้

นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน แถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 24,520,419 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 24,520,419 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุนจํานวน 24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

514,928,784 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท (หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 

 แบงออกเปน 514,928,784 หุน (หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่นแปดพัน

เจ็ดรอยแปดสิบสี่หุน) 

 มูลคาหุนละ              1.00 บาท (หนึ่งบาท ) 

 โดยแยกออกเปน   

 หุนสามัญ 514,928,784 หุน (หารอยสิบสี่ลานเกาแสนสองหมื่นแปดพัน

เจ็ดรอยแปดสิบสี่หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                   - หุน ( - ) ” 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน โดยในวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 24,520,419 บาท

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย    352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด    352,307,300 100.0000 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน นําเสนอตอที่

ประชุมในวาระนี ้

นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการ

เพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 24,520,419 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 490,408,365 บาท เปนทุนจดทะเบียน 514,928,784 

บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 ขางตน 

โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่ไดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 6) 

บริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

24,520,419 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จะ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่มีหุนเหลือเนื่องจากไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

ของบริษัท บริษัทจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนตอไป 

และขอเสนอใหมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท  หรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและ

เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ีไดทุกประการ ตลอดจนการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร รายงาน

การประชุมผูถือหุน  หนังสือบริคณหสนธิ และ/หรือคําขอตางๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงการนําหุน

สามัญเพิ่มทุนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย และการนําสงขอมูลเอกสารหลกัฐานตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือขอแกไขเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน โดยในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมจนถึงขณะนี้ รวม

จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุนรวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

  มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 24,520,419 หุน 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

และการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท  หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มต ิ จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย       352,307,300 100.0000 

ไมเห็นดวย                          0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

จํานวนเสียงทั้งหมด       352,307,300 100.0000 

วาระท่ี 11 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

 ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอ

ระเบียบวาระตางๆ ใหท่ีประชุมพิจารณาลวงหนาแลวนั้น แตไมมผีูถือหุนทานใดเสนอระเบยีบวาระเขามายังบริษัท จึงไมมีการ

นําเสนอเรื่องอ่ืนใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

 ผูดําเนินการประชุมสอบถามผูถือหุนวามีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอยางใดอีกหรือไม  

 นายเศรษฐภักด กาญจนศุภศิริ ผูถือหุน ไดสอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับรานอาหารประเภทเดลตา (Delta) 

วาปจจุบันเปดทําการแลวจํานวนกี่สาขา สามารถทํากําไรไดหรือไม และทําใหยอดขายของสาขาใกลเคียงลดลงหรือไม 
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 นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทใหความสําคัญกับธุรกิจดิลิเวอรี่

อยางตอเนื่อง และบริษัทมีความตั้งใจจะใหบริการลูกคาอยางใกลชิดมากขึ้น สําหรับการเปดรานอาหารประเภทเดลตานั้นมี 2 

รูปแบบ คือ การเปดรานใหม เชน สาขาพรานนก และการเปลี่ยนประเภทรานเดิม โดยรานอาหารประเภทเดลตาจะใหบริการทั้ง

ซื้อกลับไปทานและดิลิเวอรี่ โดยตั้งเปาหมายวาจะเปดรานอาหารประเภทเดลตาจํานวน 15 สาขา ภายในครึ่งปแรกของป 2564 

และปจจุบันเปดทําการแลวทั้งสิ้น 7-8 สาขา และการเปดรานอาหารประเภทเดลตาไมสงผลใหยอดขายของสาขาใกลเคียงลดลง

แตอยางใด แตกลับเพิม่ยอดขายของบริษัทใหมากขึ้น 

 

 นายเศรษฐภักด กาญจนศุภศิริ ผูถือหุน ไดสอบถามวาเนื่องจากรายไดป 2563 ลดลงจากระดับ 7,000 

ลานบาท ที่บริษัททําไดมาเปนเวลาหลายป ดังนั้นบริษัทมีแผนงานอยางไรในการทําใหยอดขายกลับมาอยูในระดับเดิมหรือ

ใกลเคียงกับระดับเดิม และหากผานพนสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 แลวบริษัทตั้งเปาหมายการเติบโต  

ในอัตราเทาใด และการเติบโตของยอดขายจะมาจากดานใด 

 

 นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในชวง 1-2 ปที่ผานมา บริษัทมีรายได

เฉลี่ยประมาณ 7,000 ลานบาท และในป 2563 รายไดของบริษัทลดลงเนื่องจากสถานการณ COVID-19 เพราะการปดสาขา

หลายแหงเปนการชั่วคราว โดยเฉพาะสาขารานอาหารที่ตั้งอยูในสนามบิน ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัทมุงเนนการสรางความเติบโต

แบบมีผลกําไร (Profitable Growth) และสถานการณ COVID-19 สรางโอกาสใหบริษัทพัฒนาการทํางานใหเหมาะสมและ

คลองตัวมากขึ้น จึงสงผลใหบริษัททํากําไรไดดีขึ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทสรางยอดขายใหกลับมาอยูในระดับ 7,000 ลานบาท อัตรา

การทํากําไรก็จะดีขึ้นกวาในอดีต  

 

 นายเศรษฐภักด กาญจนศุภศิริ ผูถือหุนไดสอบถาม ความคืบหนาโครงการศูนยกระจายสินคาอัจฉริยะ 

รายละเอียดการลดตนทุนที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบจากคาเสื่อมและดอกเบี้ยในแตละไตรมาสมีจํานวนเทาใด และตนทุนที่ลดลง

คุมคากับคาเสื่อมและดอกเบี้ยหรือไม 

 

 นายกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา การสรางศูนย

กระจายสินคาอัจฉริยะเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการรวมศูนยโลจีสติกส ที่เกี่ยวของกับโรงงานทั้ง 4 แหง และคลังสินคาตางๆ          

ในป 2563 มีการจัดตั้งหนวยงานซัพพลายเชนขึ้นใหม และเริ่มดําเนินงานตามกลยุทธการรวมศูนยโลจีสติกสแลว ดังนั้นบริษัทจึง

เริ่มลดตนทุนดานโลจีสติกสแลว สําหรับคาเสื่อมที่เพิ่มขึ้นมีจํานวนไตรมาสละ 6,000,000 บาท สําหรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมี

จํานวนไตรมาสละ 1,500,000 บาท หรือรวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณปละ 30,000,000 บาท โดยบริษัทไดชําระคืนตน

เงินกูใหกับผูใหกูแลวประมาณรอยละ 50 ดังน้ันจํานวนดอกเบี้ยจะลดลงตามลําดับ และการลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากการสรางศูนย

กระจายสินคาอัจฉริยะนั้น จะสามารถชดเชยคาเสื่อมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นได 

 

 นายเศรษฐภักด กาญจนศุภศิริ ผูถือหุนไดสอบถามวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 

และระลอก 3 นี้ สงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทหรอืไม และผลประกอบการไตรมาส 2/2564 นี ้มีแนวโนมเปนอยางไร และ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 มีแนวโนมเปนอยางไร 

 

   

  29/ นายวิทูร… 
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 นายวิทูร ศิลาออน ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา ทั้งในป 2563 และป 2564 บริษัทมี

แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) เพื่อรองรับสถานการณ COVID-19 อยางทันตอ

เหตุการณ โดย BCP ของป 2564 นี้ บริษัทมุงเนน 4 หลักการ คือ 1. Convenient Services ทั้งในสวนการใหบริการดิลิเวอรี่ 

และการจําหนายผานชองทางเลือกอ่ืนๆ 2. Valued Brand มุงเนนสินคาหลัก คือ เคกวันเกิด และอาหารไทย 3. Safety สําหรับ

พนักงาน และ ลูกคา 4. Profit Focused มุงเนนการทําผลกําไร โดยผลประกอบการในไตรมาส 2/2564 นี้จะไดรับผลดีจาก

นโยบายกระชับองคกรใหมีความคลองตัวมากขึ้น นอกจากนีบ้ริษัทไดเริ่มใช S&P Application เพื่อความสะดวกใหกับลูกคาใน

การใชบริการดิลิเวอรี่ของบริษัทมากยิ่งข้ึน และในลําดับถัดไปบริษัทจะตอยอดการใชงานระบบสมาชิกใหแลวเสร็จภายใน ไตร

มาส 2/2564 นี ้ 

 นายเศรษฐภักด กาญจนศุภศิริ ผูถือหุนไดสอบถามวา สถานการณรานอาหารในตางประเทศเปนอยางไร 

และในชวงเวลาปกติ รายไดจากรานอาหารในตางประเทศมีจํานวนเทาใด 

 นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในประเทศอังกฤษ ประเทศ

สวิสเซอรแลนด และประเทศออสเตรีย นั้น ประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายแลว ดังนั้นการดําเนินธุรกิจตางๆ นาจะ

กลับมาเปนปกติภายในสิ้นป 2564 นี ้รวมทั้งนโยบายการสนับสนุนธุรกิจจากภาครัฐ ทั้งดานแรงงาน และดานภาษี ในปท่ีผานมา

นั้น ชวยใหผลการดําเนินงานของรานอาหารในตางประเทศอยูในระดับพอใช และนาจะดีขึ้นในป 2564 นี้ สําหรับประเทศ

อังกฤษปจจุบันไดมีการเปดรานอาหาร 1 สาขาสําหรับซื้อกลับไปทาน และคาดหมายวาจะเปดทําการครบทั้ง 5 สาขาภายใน

กลางเดือนพฤษภาคม 2564 นี ้

  จากนั้น ผูดําเนินการประชุมจึงไดแจงตอที่ประชุมวาไมมีคําถามเพิ่มเติมอยางใดอีก ผูดําเนินการประชุมจึง

แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนมีขอสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเรียนเชิญประธานฯ กลาวปดประชุม 

  อนึ่งในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนเมื่อเสร็จสิ้นการ

ประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 20 คน นับจํานวนหุนได 140,142,075 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมา

เขารวมประชุม 42 คน นับจํานวนหุนได 212,165,225 หุน รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 62 คน นับจํานวนหุน

รวมกันได 352,307,300 หุน คิดเปนรอยละ 71.8395 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 490,408,365 หุน 

ประธานฯ กลาวปดประชุมและขอบคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุม และปดประชุมเวลา 15.37 น. 

 

                 ลงชื่อ                    ประธานที่ประชุม 

                     (              นางภัทรา     ศิลาออน          )  
 

  ลงชื่อ               เลขานุการที่ประชุม 

   (            นางปทมาวลัย  รัตนพล           ) 
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