
  

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที� 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวทิ 26 

 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายสรยศ เสรีเศวตรัตน์ ผูด้าํเนินการประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ และไดก้ล่าวต่อที�ประชุมวา่

สืบเนื�องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยงัคงแพร่ระบาดอยา่งต่อเนื�อง บริษทั

ตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพของผูถื้อหุน้ทุกท่านที�จะเขา้ร่วมประชุมเป็นอยา่งยิ�ง และเพื�อป้องกนัและเพื�อลดความเสี�ยงการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษทัจึงจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั�งกฎหมายและ

กฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

นอกจากนี�บริษทัยงัมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัในการประชุมและมาตรการป้องกนัและลดโอกาสเสี�ยงต่อการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา ���� (COVID-��) สาํหรับคณะกรรมการบริษทั ผูเ้กี�ยวขอ้งในการประชุม และผูป้ระสานงานการ

จดัประชุม และบริษทัจะดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งกระชบั เพื�อไม่ใหทุ้กท่านตอ้งอยูใ่นที�ประชุมนานเกินไป 

ก่อนเริ�มการประชุมบริษทัขอชี�แจงวธีิปฏิบติัในการประชุมและการลงคะแนน ใหที้�ประชุมทราบ ดงันี�  

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยนัตวัตนเพื�อขอรับชื�อผูใ้ชง้าน และรหัสผ่าน (Username 

และ Password) ตามวิธีการที�บริษทักาํหนดซึ�งไดแ้จง้รายละเอียดไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยินยอม

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ และทาํการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม 

"ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” ซึ� งในขั�นตอนนี�จะถือวา่ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ และจาํนวนหุ้น

ของผูถื้อหุน้จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระที�ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลใน

แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อน แลว้จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนั�น ๆ และจะแจง้ผลคะแนนต่อที�

ประชุม เมื�อมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั�นๆ เสร็จสิ�นตามลาํดบั กรณีที�ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรือ

แสดงความเห็น สามารถถามคาํถามได ้โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ชื�อ นามสกลุก่อนถามคาํถามทุกครั� ง 

ผูถื้อหุน้สามารถสอบถามได ้� ช่องทาง ดงันี�  

�. กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามคาํถาม จากนั�นเลือกวาระที�

ตอ้งการถามคาํถาม และทาํการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็น แลว้กดส่งคาํถาม  
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�.  กรณีผู ้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech 

Connect กรุณาเลือกวาระที�ตอ้งการถามคาํถาม จากนั�นกดปุ่ ม จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอใหท้าํการเปิดกลอ้งและ

ไมโครโฟนไว ้เมื�อไดรั้บสญัญาณใหถ้ามคาํถาม ขอใหแ้จง้ชื�อและนามสกลุ และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก่อน

ถามคาํถามทุกครั� ง เพื�อบริษทัสามารถนาํมาบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

บริษทัขอความร่วมมือให้ส่งคาํถามเขา้มาเฉพาะในช่วงเวลาที�บริษทัเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผูถื้อหุ้นส่ง

คาํถามที�เกี�ยวเนื�องกบัวาระการประชุมนั�น และบริษทัจะนาํคาํถามมาตอบตามวาระนั�น ๆ ส่วนคาํถามที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัวาระ

ใด บริษทัจะตอบในวาระอื�น ๆ 

ในกรณีที�มีคาํถามที�เกี�ยวขอ้งในวาระนั�นๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก

คาํถามตามความเหมาะสม  

3.  ภายหลงัสิ�นสุดการนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียง

ลงคะแนน ผูถื้อหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง � หุ้นต่อ � เสียง ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั�นๆ สําหรับผูถื้อหุ้นที�ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ 

Inventech Connect โดยผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื�อนที�หรือแท็บเล็ต สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนน

ไดต้ามลิงคที์�แจง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมผา่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ดา้นขวา 

ในฟังกช์ั�น Multimedia Viewer จากนั�นนาํ Email และ Password ที�ไดรั้บจาก Email อนุมติั เพื�อ Sign-in หรือยนืยนัตวัตนผา่น

การขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั�นเลือกวาระที�ตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบ

จะแสดงปุ่มสําหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั� งหมด � ปุ่ม คือ �. เห็นดว้ย (สีเขียว) �. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) �. งดออกเสียง     

(สีส้ม) �. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) ผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น 

หากทาํการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะถือวา่เห็นดว้ยกบัวาระนั�นๆ 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถเปลี�ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดต้ลอดเวลา จนกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนใน

ระบบเพื�อทาํการรวบรวมคะแนนเสียง เมื�อแจง้ปิดการรับคะแนนแลว้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถยอ้นกลบัไปออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนั�นไดอี้ก โดยบริษทัใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็น คะแนนเสียงที� “เห็นดว้ย” 
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6. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะ มีการรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ให้กดเลือกที� “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที�ปุ่ม 

“สลบับญัชี” เพื�อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื�น ๆ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติ

ในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติ ในวาระนั�นๆ กรณีที�ผูถื้อหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที�จะปิดการ

ลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนาํมานบั

คะแนนในวาระนั�นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ� งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของ 

ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

7. ในการนบัคะแนนเสียง 

วาระที� 2 เป็นการเสนอรายงานเพื�อใหที้�ประชุมรับทราบเท่านั�น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อยา่งใด 

วาระที� 1,3,4,6,7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม 

วาระที� 8 ตอ้งได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามที�ผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตามวาระ 

โดยในวนันี� มีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 17 คน นับจํานวนหุ้นได ้

146,998,734 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม 46 คน นับจาํนวนหุ้นได ้289,398,095 หุ้น รวมจาํนวน   

ผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมแทนรวมกนัไดท้ั�งสิ�น 63 คน นับจาํนวนหุ้น

รวมกนัได ้436,396,829 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.3149 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 511,512,758 หุน้ ครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประธานเจา้หน้าที�สายปฏิบัติการธุรกิจเอสแอนดพี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายการผลิตและการเงิน กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั กรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี ที�ปรึกษา

กฎหมาย และ อาสาพิทกัษสิ์ทธิ ดงัต่อไปนี�  

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม 

1. นางภทัรา   ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายประเวศวฒิุ   ไรวา รองประธานกรรมการบริษทั  

3. นางเกษสุดา   ไรวา กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

4. นายวทูิร  ศิลาอ่อน      กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

5. นางสาวคทัลียา   แสงศาสตรา กรรมการอิสระ  
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6. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการอิสระ  

7. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ  กรรมการอิสระ  

8. นายธีรนนัท ์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ 

9. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 

10. นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการ 

11. นายกรีฑากร  ศิริอฐั กรรมการ 

12. นายโกศิน  ฉนัธิกลุ กรรมการ 

(กรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 12 ท่าน จากจาํนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด)     

ประธานกรรมการบริหาร  

 - นางเกษสุดา ไรวา – 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 - นายวทูิร ศิลาอ่อน – 

ประธานเจา้หนา้ที�สายปฏิบติัการธุรกิจเอส แอนด ์พี 

 - นายอรรถ ประคุณหงัสิต – 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน 

 - นายกาํธร ศิลาอ่อน – 

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั 

  - นางปัทมาวลยั รัตนพล – 

กรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบริหาร  

1. นางเกษสุดา    ไรวา  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายขจรเดช  ไรวา  กรรมการบริหาร 

3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา  กรรมการบริหาร 

4. นายอรรถ   ประคุณหงัสิต กรรมการบริหาร 

5. นายวทูิร  ศิลาอ่อน  กรรมการบริหาร 

6. นายกาํธร  ศิลาอ่อน  กรรมการบริหาร 

7. นางปัทมาวลยั รัตนพล  เลขานุการบริษทั / กรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นางสาวคทัลียา  แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. นายธีรนนัท ์   ศรีหงส์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายปิยะ    ซอโสตถิกลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางเกษสุดา   ไรวา  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. นายปิยะ   ซอโสตถิกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นางเกษสุดา   ไรวา  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. นายวทูิร   ศิลาอ่อน  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

4. นายกาํธร   ศิลาอ่อน  กรรมการบริหารความเสี�ยง  
 

คณะผูบ้ริหาร  

1. นายสมจิตร กิตติธีระกลุ รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี�  

�. นายจงชนะ จนัทมาศ รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตอาหาร 

�. นางสาวไพรัลยา สุพิทกัษ ์ รองประธานสายบญัชีและการเงิน 

�. นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาความยั�งยนืและสื�อสารองคก์ร 

�.  นางสุภาวดี หุตะสิงห ผูอ้าํนวยการสายบริหารทรัพยากรบุคคล / ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารเรียน S&P 

   และ สาํนกักรรมการ 

�. นางสาธิมน ตะวนัเที�ยง ผูอ้าํนวยการสายการกระจายสินคา้ 

�. นางสาวอรรถยา เภตรากาศ General Manager (GM) 

�.  นายธีรกรณ์ ไรวา ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจร้านอาหารญี�ปุ่น 

�.  นายอภิชาต หล่ออภิบาลกลุ ผูอ้าํนวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

��. นายพิพิธ เลาหวโิรจน ์ ผูอ้าํนวยการสายอสงัหาริมทรัพย ์

11. นายปราโมทย ์ พฒันาประทีป ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจคา้ปลีกและรับจา้งผลิต 
 

ผูส้อบบญัชีที�เขา้ร่วมประชุม  

นายไพบูล  ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 

 บริษทั ไพร้ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
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ที�ปรึกษากฎหมายที�เขา้ร่วมประชุม  

นางสาวสาวติรี              ศิรวชัรพงศ ์ บริษทั ที�ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ที จาํกดั 
 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 

นางสาวปาลิวลัธ์ุ ศรีปานแกว้  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

จากนั�นประธานกรรมการ ไดก้ล่าวสารประธานกรรมการ ประกอบการฉาย Presentation ดงันี�  

บริษัทผ่านประสบการณ์ที�ไม่ปรกติเนื�องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัส  โควิด�� มาตลอดทั� งปี ����         

ซึ� งนับเป็นปีที� �� ของบริษทั โรคระบาดนี� ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที�ตอ้ง

ปิดตัวเป็นระยะๆ เพื�อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร,       

ร้านเบเกอรี�  และการดาํรงอาชีพของพนกังานเป็นบางส่วน แต่เมื�อวิกฤติโควิด�� เริ�มคลี�คลายลงในช่วงหลงักลางปี ���� เป็น

ที�น่าชื�นใจวา่ทั�งผูบ้ริหารและพนักงานไดร่้วมมือร่วมใจ ร่วมพลงั ฝ่าฟัน ภยัวิกฤตินี� มาไดอ้ยา่งน่าชื�นชม แมว้่าผลกระทบที�

เกิดขึ�นทาํใหลู้กคา้ลดลงไป ไม่ไดย้อดขายตามเป้าหมาย แต่ดว้ยพลงัแรงกายและกาํลงัใจที�ส่งใหก้นั ช่วยกนัประหยดัค่าใชจ่้าย 

ช่วยกนัให้การบริการลูกคา้ เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการที�ดี และอาหารที�อร่อย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลูกคา้คือคน

สาํคญั” เราก็สามารถสร้างผลงานที�น่าภาคภูมิใจได ้

S&P สามารถพลิกฟื� นในช่วงปลายปีไดอ้ยา่งรวดเร็ว จนกระทั�งมีกาํไรสามารถจ่ายโบนสัให้พนกังานเป็นการตอบ

แทนความดี ความตั�งใจ และความทุ่มเทในการทาํงานของพนกังานทุกคน และมีเงินปันผลคืนสู่ผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งทั�วถึง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบอยา่งต่อเนื�องในโครงการต่างๆเท่าที�สามารถจะทาํได ้ไม่วา่จะเป็น

โครงการลดขยะและมลพิษดว้ยการแยกขยะ ลดการใชพ้ลาสติก ซึ� งจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัการที�ภาครัฐ

รณรงคเ์รื�องความสะอาดเพื�อป้องกนัโรคระบาดไวรัสไดอ้ยา่งต่อเนื�องอีกดว้ย 

บริษทัฯขอให้สัญญาต่อทุก ๆ ท่านวา่ แมว้า่สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-�� จะไม่สามารถหายไปจากโลกนี� ไดใ้น

อนาคตอนัใกลนี้�  แต่เราจะยงัคงตั�งใจดาํเนินการพฒันาธุรกิจที�ดีอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนาํไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งมั�นคงสืบไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ รวมทั�งผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่านที�ให้ความ

สนับสนุนและมอบความไวว้างใจให้บริษทัฯดว้ยดีเสมอมา และในปีที� �� นี�  เรายงัคงมุ่งมั�นรักษาและพฒันาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑที์�ดี คุม้ค่า และการบริการที�ประทบัใจ พร้อมกนันี�ผูบ้ริหารและพนกังาน S&P จะยงัคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการ

ทาํงานเพื�อยกระดบัการดาํเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี�ใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 
 

ประธานกรรมการไดม้อบหมายให้ นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร เป็นผูด้าํเนินการประชุมร่วมกบั

กรรมการท่านอื�นๆ นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กล่าวทกัทายผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

จากนั�นผูด้าํเนินการประชุมจึงไดเ้ริ�มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี�  
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วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 256� 

ประธานกรรมการมอบหมายใหน้ายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�   

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดเ้สนอขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที�บริษทั

ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซึ� งคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี ���� แลว้ มีความเห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรให้รับรองรายงานการ

ประชุมดงักล่าว  

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นวา่ มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� เพิ�มเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุมจึงขอใหที้�ประชุมลงมติรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� โดยในวาระนี�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 63 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 

มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ซึ� งประชุม

เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 ��� 

ไม่เห็นดว้ย � � 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,829 ��� 

  

วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ���� 

ประธานกรรมการ มอบหมายใหน้ายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�  

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานของ

คณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���� ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2564 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื�อพิจารณาแล้วนั� น จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั โดยวาระนี� เป็นการเสนอเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
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นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดน้าํเสนอขอ้มูลการดาํเนินงานและขอ้มูลทางการเงินใน

รอบปี ���� โดยผา่นวดีีทศัน์ต่อที�ประชุม 

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่า มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

มต ิ ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���4 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 

ธันวาคม ���� 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเพิ�มเติม และ นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็กเสร็จอื�นสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ต่อที�ประชุมในวาระนี�  

รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี�  

“คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอสแอนด์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดร้ับการแต่งตั�งจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบติัหนา้ที� โดยมีกรรมการที�มีคุณสมบตัิสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินไดต้าม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี�  

1.  นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล     กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายปิยะ ซอโสตถิกุล   กรรมการตรวจสอบ 

 

และมีนาง เชอร์ลี� สวา่งคง ทําหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบ

ปฏิบตัิงานภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ การสอบทานงบ

การเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ 

คาํสั�ง การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและ

การพิจารณาเสนอแต่งตั�ง และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 

โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมร่วมกนั 5 ครั� ง โดยไดป้ระชุมร่วมกบั

ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพื �อปรึกษาหารือและแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ในเรื�องสําคญัจากการ

ตรวจสอบ (Key Audit Matters) และเรื�องการจดัทาํงบการเงินประจาํปี 2564ซึ� งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
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1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 รวมถึงรายการ

ระหวา่งกนั รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน และไดเ้ชิญผูส้อบ

บญัชีเขา้ร่วมประชุมทุกครั� งที�มีการพิจารณางบการเงิน ไดห้ารือเกี�ยวกบัขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีและรายงานของผูส้อบ

บญัชีแบบใหม่ รวมทั�งไดซ้กัถามและไดร้ับคาํชี�แจงเป็นที�พอใจในรายการที�เป็นสาระสาํคญั จากผูบ้ริหารสายงานบญัชี

และการเงินและผูส้อบบญัชี และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบญัชีตามขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีในส่วนที�เห็นร่วมกนั 

เพื�อให้ไดง้บการเงินที�ถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเชื�อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ รายงานการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที�

ควรในสาระสาํคญัเชื�อถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

2.  การสอบทานการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที�ฝ่ายตรวจสอบ

ร่วมกบัผูบ้ริหารไดร้ายงานทุกไตรมาส โดยพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให ้    

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอ เพื�อป้องกนั ลดความผิดพลาดและความเสียหาย ที�อาจเกิดขึ�น โดยในปี 2564 พบวา่บริษทัฯ   

มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินกิจการ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั 

3.  การสอบทานการปฏิบัตงิานและพฒันางานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตรวจสอบตามแผนที�อนุมติัและสนบัสนุนการพฒันางานให้เป็นไปตามวิสยัทศัน

ที�กาํหนดไว ้คือ การตรวจสอบอยา่งสร้างสรรคเ์พื�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มในองคก์รตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น

จากหน่วยงานที� รับการตรวจสอบเพื�อพฒันาคุณภาพงานตรวจสอบ ในปี 2564 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถดาํเนินการได้ตาม

เป้าหมายที�กาํหนดไว ้และผลการตรวจสอบช่วยใหเ้กิดการกาํหนดมาตรการต่างๆ  เพื�อใหห้น่วยงานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น  

4.  การสอบทานการปฏิบัตงิานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที�เกี�ยวขอ้ง พบวา่หน่วยงานที�ไดรั้บ

การตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามที�กฎหมาย ข้อบังคับที�  กาํหนดไวใ้นส่วนที� เป็นสาระสําคญั และได้พิจารณาถึงการ

เปลี�ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีและเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ในแต่ละไตรมาส รวมทั�งขอ้มูลที�ไดจ้ากผูส้อบ

บัญชีภายนอก โดยมีการทาํการศึกษาและทาํความเขา้ใจก่อนนํามากาํหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัที�เปลี�ยนแปลงไป   

5.  การสอบทานรายการระหว่างกนัและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน กาํกบัดูแล ความเหมาะสมและความเพียงพอในการทาํรายการระหวา่งกนั

รวมถึงรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยใชห้ลกัมี

ความสมเหตุสมผล เป็นปกติทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ โดยพบวา่ ในรอบปี 2564 การตกลงเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ที�

มีลกัษณะเป็นธุรกรรมการคา้ปกติเช่นเดียวกบัปีที�ผา่นมา ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสาํคญัดงัที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
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6.  การส่งเสริมให้มกีารกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส่้งเสริมการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

และให้การสนบัสนุนนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชั�น ซึ� งผลให้บริษทัไดรั้บการรับรองจากแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เป็นวาระที� 3 ติดต่อกนั รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุก

คนปฏิบติัตามนโยบายระเบียบขอ้บังคบัและจรรยาบรรณ เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของ บริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีจริยธรรม ซึ� งในปี 2564 มีการเพิ�มช่องทางสื�อสารในเรื�องของการต่อตา้นการทุจริตและ Whistleblower 

ผ่านช่องทาง Google Site ของบริษทัฯ เพื�อส่งเสริม สนบัสนุนให้พนกังานปฏิบติั และ ไม่ละเลยเพิกเฉยเมื�อพบเห็นการไม่

ปฏิบติัตามระเบียบ จรรยาบรรณ องคก์ร  

7.  การพจิารณาเสนอแต่งตั�งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีที�ผา่นมา โดยคาํนึงถึงความน่าเชื�อถือ ความ

เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การสอบบญัชี 

และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อให้ความ

เห็นชอบในการแต่งตั�งให้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัต่อไปอีกหนึ� งปี ก่อนนาํเสนอที�

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัเพื�ออนุมติัต่อไป 

อนึ�ง เพื�อให้การกาํกบัดูแลงานสอบบญัชีใหมี้ความเที�ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไดมี้การประชุมร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการหนึ�งครั� ง ซึ�งผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายจดัการเป็นอยา่งดี รวมทั�งมี

การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม และไดมี้การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบัญชี เกี�ยวกับ Key Audit Matters ตาม

มาตรฐานรายงานของผูส้อบบญัชีใหม่ ซึ� งผลสรุปเป็นไปตามที�ผูส้อบบญัชีแจง้ไวใ้นรายงานแลว้ เปิดโอกาสให้ผูต้รวจสอบ

ภายในและผูส้อบบัญชีสามารถเข้าพบเพื�อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั� งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางาน

ตรวจสอบใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดม้าตรฐานยิ�งขึ�น 

นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน นาํเสนอรายละเอียดของงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���4 ต่อที�ประชุม 

นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� ซึ� งไดจ้ดัส่งให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ ควรอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� ที�ผา่นการตรวจสอบและรับรอง

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มูลไดต้าม Presentation ที�นาํเสนอต่อที�

ประชุม 
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ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบังบแสดงฐานะ

การเงิน และ งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� เพิ�มเติมอยา่งใดหรือไม่  

นายอภินันท์ จิรโกเมศ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึงความคาดหวงัของทางบริษทัว่าจะสามารถทาํยอดขาย

กลบัไปที�ระดบั �,��� ลา้นบาท เหมือนช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) ไดใ้นปีใด โดยเป็น

การเติบโตหรือแผนงานดา้นใด 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้ชี� แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัคาดหมายว่ายอดขายจะ

กลบัไปที�ระดบั 7,000 ลา้นบาท ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 2 ปี ยอดขายจะกลบัไปอยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงระดบัเดิม โดยทั�งนี�

บริษทัมีความตั�งใจที�จะโตแบบยั�งยืน (Profitable Growth) ซึ� งการเติบโตจะเป็นการเติบโตจากธุรกิจที�มีอยูใ่นปัจจุบนัของ

บริษทั (Organic Growth) ผ่านรูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น “DelTa” (Delivery & Take Away) และ Bakery Mart รวมทั�งเน้นการ

เติบโตจากยอดขายของแต่ละจุดขายในแต่ละปี หากจุดขายใดไม่สามารถทาํกาํไรจะดาํเนินการปิดจุดขายนั�น  

นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงราคาวตัถุดิบของบริษทัในปี ���� ที�ปรับตวัสูงขึ�นจะส่งผล

ให้อตัรากาํไรขั�นตน้ Gross Profit Margin (GPM) ของบริษทัลดลงจากปี ���� ในระดับใด และจะเริ�มเห็นผลกระทบใน    

ไตรมาสใด รวมทั�งบริษทัมีการจดัการอยา่งไร มีการปรับราคาสินคา้ขึ�นมาเพื�อชดเชยหรือไม่ 

นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดชี้� แจงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัเน้นการดาํเนินธุรกิจภายใต้

หลกัการ 3 ขอ้ คือ คุณภาพ คุณค่า และ คุณธรรม โดยบริษทัตั�งเป้าหมายที�จะรักษาอตัรากาํไรขั�นตน้ หรือ รายไดข้องบริษทั

จากการดาํเนินงาน (Growth Profit) ไวที้�ร้อยละ 52 แต่ทั�งนี�จะมีการปรับราคาสินคา้เพียงบางรายการเท่านั�น และจะเป็นวธีิการ

สุดท้ายที�บริษทัจะดาํเนินการ เนื�องจากสิ�งที�สําคญัที�บริษทัคาํนึงถึง คือ มีสินคา้และบริการในราคาที�เหมาะสม ซึ� งลูกคา้

สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของบริษทัไดโ้ดยง่ายและสมํ�าเสมอ นอกจากนี� บริษทัคาดว่าในช่วงครึ� งปีหลงัของปี 2565 

รายไดข้องบริษทัจากการรับประทานในร้าน (Eat In) จะกลบัมามากขึ�น   

จากนั�น ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ไม่มีคาํถามเพิ�มเติมอยา่งใดอีก จึงขอให้ที�ประชุมลงมติ

อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� โดยใน

วาระนี�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 63 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 

มต ิ ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 ��� 

ไม่เห็นดว้ย � � 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,829 ��� 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลประจาํปี ���� 

ประธานกรรมการ มอบหมายใหน้ายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�  

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร รายงานต่อที�ประชุมว่าจากผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินรวม บริษทัมีกาํไรสุทธิประจาํปี ���� จาํนวน 340,019,932 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น �.�� บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที�

ประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรให้จ่ายเงินปันผลประจําปี ���� ในอัตราหุ้นละ �.��บาท โดยมติของที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (สาํหรับผลประกอบการงวด

วนัที�  � มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ �.�� บาท จํานวน ���,���,��� หุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 

��,���,���.�� บาท โดยได้จ่ายไปแล้วเมื�อวนัที�  10 กันยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี�  (สําหรับผล

ประกอบการงวดวนัที� � กรกฎาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท จาํนวน 511,512,758 หุน้ คิดเป็นเงิน

จาํนวน 296,677,399.64 บาท โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื�อ

สิทธิในการรับเงินปันผลวนัที� �� มีนาคม ���� และกาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที� �� พฤษภาคม ���� ซึ�งมติการจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงิน 

ปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวและพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ���� โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูลไดต้าม 

Presentation ที�นาํเสนอต่อที�ประชุม    

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่ ควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ���� และ

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดที�ไดน้าํเสนอ 

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอย่างใดหรือไม่ 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุมจึงขอใหที้�ประชุมลงมติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี ����โดยในวาระนี�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 63 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 
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มต ิ ที� ประชุมมีมติ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มัติการจ่าย 

เงินปันผลประจาํปี 2564 รวมในอตัราหุ้นละ �.63 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 321,197,817.89 บาท โดยมติของที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม ���4 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สําหรับผลประกอบการงวดวนัที� 1 มกราคม 2564 - 30 

มิถุนายน 2564) ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จาํนวน 490,���,365 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 24,���,418.25 บาท โดยได้จ่ายไปแลว้เมื�อวนัที�  10 

กนัยายน 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี�  (สาํหรับผลประกอบการงวดวนัที� � กรกฎาคม ���4 – �� ธนัวาคม ���4) ในอตัราหุ้นละ 

0.58 บาท จาํนวน 511,512,758 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 296,677,399.64 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี�  

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 ��� 

ไม่เห็นดว้ย � � 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,829 ��� 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�    

นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อที�ประชุมวา่ ดว้ยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั�นกรองเพื�อกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�น  ๆของบริษทั

สาํหรับปี ���� อยา่งละเอียดแลว้ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัที�

อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี���� 

 ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนประจาํและค่าเบี�ยประชุมสาํหรับ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นๆ ไวที้�อตัราเดิมเท่ากบัปี ���� โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลง ตามรายละเอียดดงันี�  

ค่าตอบแทนประจาํ 

 

  14/ ค่าเบี�ยประชุม... 

ค่าตอบแทนประจาํ (บาท/คน/

เดอืน) 

ปี 2565 (เพื�อทราบ) ปี 2564 

ประธาน 

กรรมการที�

เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที�

มไิด้เป็น

ผู้บริหาร 

ประธาน 

กรรมการที�

เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที�

มไิด้เป็น

ผู้บริหาร 

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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ค่าเบี�ยประชุม 

 ทั�งนี� ค่าตอบแทนประจาํและเบี�ยประชุมดงักล่าวไม่มีการเปลี�ยนแปลงจากปีก่อนแต่อยา่งใด จึงขอเรียน

แจง้ให้ผูถื้อหุ้นเพื�อรับทราบเท่านั�น และจะไม่มีการเปลี�ยนแปลงจนกวา่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะได้

พิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจะนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหท้าํการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงต่อไป 

สําหรับค่าบาํเหน็จประจาํปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายค่าบาํเหน็จ

ประจาํปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัรวมเป็นเงินทั�งสิ�นไม่เกิน 2,120,000 บาท โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัไดรั้บใน

อตัรา ���,000 บาท และกรรมการบริษทัอีก �� ท่าน ในอตัราท่านละ 170,000 บาท โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�แลว้จะเพิ�มขึ�น

จาํนวน 815,000 บาท ดงัรายละเอียดทั�งหมดปรากฏตามขอ้มูลในเอกสารนาํเสนอ (Presentation) ที�นาํเสนอต่อที�ประชุม ดงันี�
  

ค่าบําเหน็จประจาํปี 

ตาํแหน่ง    ปี 2565 (ปีที�เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการบริษัท  (บาท ) 250,000 ���,��� 

กรรมการบริษัท  (บาท/คน) 170,000 105,000 

รวมทั�งสิ�น  (บาท) 2,120,000 1,305,000 

 

  15/ ผูด้าํเนินการ... 

ค่าเบี�ยประชุม        

(บาท/คน/ครั�ง) 

ปี 2565 (เพื�อทราบ) ปี 2564 

ประธาน 

(ที�มไิด้เป็นผู้บริหาร) 

กรรมการที�

เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที�

มไิด้เป็น

ผู้บริหาร 

ประธาน 

(ที�มไิด้เป็น

ผู้บริหาร) 

กรรมการที�

เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที�

มไิด้เป็น

ผู้บริหาร 

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

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

คณะกรรมการสรรหา และ

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

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

คณะกรรมการบริหาร 37,500 - 25,000 37,500 - 25,000 
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ผูด้ ําเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ เพิ�มเติมอยา่งใดหรือไม่ ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมติัการ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยในวาระนี� ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 64 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 

  มต ิ ที�ประชุมรับทราบค่าตอบแทนประจาํและเบี�ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษทัและกรรมการ

ชุดยอ่ยอื�น ๆ ตามอตัราที�เสนอมา และมีมติอนุมติัค่าบาํเหน็จประจาํปีแก่ประธานคณะกรรมการบริษทัในอตัรา 250,000 บาท 

และกรรมการบริษทัอีก �� ท่าน ในอตัราท่านละ 170,000บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�นไม่เกิน 2,120,000บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม ดงันี�  

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,831 ��� 

 

วาระที� 6  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�  

นายธีรนนัท ์ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อที�ประชุมวา่ดว้ยการเสนอ

แต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ และ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน � ใน � เป็นอตัรา

ในปีนี� มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน � ท่าน คือ  

  �.  นายขจรเดช  ไรวา   กรรมการ 

  �.  นางเกษสุดา  ไรวา   กรรมการ   

  �.  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา  กรรมการอิสระ 

  �.  นายโกศิน  ฉนัธิกลุ   กรรมการ 

 

  16/ โดยที�บริษทั... 



  

-16- 

 

 โดยที�บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นวา่เหมาะสม เพื�อ

รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ปรากฏว่าเมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ไม่มีการเสนอรายชื�อกรรมการเขา้มายงับริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัและความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์

ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกดั รวมทั�งไดพ้ิจารณาถึงคุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

จึงไดเ้สนอใหแ้ต่งตั�งกรรมการทั�ง � ท่านที�ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง 

ทั� งนี�  คณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการที�มิไดมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุ้น 

เพื�อพิจารณาแต่งตั� งกรรมการทั� ง � ท่านดังกล่าว ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่าง

เหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว้ โดยบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอทั�ง � ท่าน เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัและความรู้ความสามารถ

ที�เหมาะสมกบัการเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง ทั� งนี�  คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบสําหรับการแต่งตั� ง

นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัอีกวาระหนึ�ง แมว้า่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

เกินกวา่ 9 ปี เนื�องจาก นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา เป็นผูที้�มีความรู้และความชาํนาญ สามารถใหค้าํปรึกษาและการแนะนาํที�

เป็นประโยชน์อย่างยิ�งกบับริษทั และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลที�เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้

ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

โดยท่านผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการทั� ง � ท่าน ที�เสนอแต่งตั� งแทน

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และคาํนิยามกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียดทั�งหมดปรากฏตามขอ้มูลใน Presentation 

ที�นาํเสนอต่อที�ประชุม ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุม  

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอย่างใดหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุมจึงขอใหที้�ประชุมลงมติอนุมติัแต่งตั�ง

กรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ ในวาระนี�จะมีการลงคะแนนแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแยก

ผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 64 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ ���,���,�31 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด ���,���,��� หุน้ 

มต ิ ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระทั�ง 4 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 

 

  17/ นายขจรเดช... 
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�.  นายขจรเดช  ไรวา   กรรมการ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 

 �.  นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 

 �.  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา  กรรมการอิสระ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,824 ��.������ 

ไม่เห็นดว้ย � �.������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 

�.  นายโกศิน  ฉนัธิกลุ   กรรมการ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 
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วาระที� 7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางสาวคทัลียา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอขอ้มูล

ต่อที�ประชุมในวาระนี�  

  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที�ประชุมวา่ เพื�อให้เป็นไปตามพรบ. 

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. ���� มาตรา ��� กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวน

เงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดไ้ม่เกิน � รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

  ในปีที�แลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีบริษทั ไพร้ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัซึ� งไม่มีความสัมพนัธ์

และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั�งผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแลว้ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจาํปี เห็นวา่การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซ ์ 

วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั อยูใ่นเกณฑดี์ และมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นที�ยอมรับ อีกทั�งมีการนาํเทคโนโลยี�มาใชใ้น

การตรวจสอบ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นอยา่งดี ซึ� งจะช่วยให้งานตรวจสอบบญัชีปี 2565 ของบริษทั

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ดงันั�น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้เสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1)  เห็นควรเสนอแต่งตั�ง บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งตามรายชื�อต่อไปนี�  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 

 1. นายไพบูล    ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4298 และ/หรือ 

 2. นางสาวสินสิริ  ทงัสมบติั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7352 และ/หรือ 

 3. นายชาญชยั   ชยัประสิทธิ�     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3760 

2)  กาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 ตามรายละเอียด ดงันี�  

  กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสําหรับบริษทั จาํนวน �,680,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้ 130,000 

บาท ทั�งนี� ไม่รวมค่าบริการอื�น ๆ อีก 140,000 บาท 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2565  (ปีที�เสนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบญัชีของบริษทั   (บาท) 2,680,000 2,550,000 

ค่าบริการอื�น  (บาท) 140,000 320,000 

รวมทั�งสิ�น (บาท) 2,820,000 2,870,000 
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โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดของผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษทัปี 2565 จาก 

Presentation ที�นาํเสนอต่อที�ประชุม 

ทั� งนี� ในกรณีที�ผูส้อบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ให้บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื�นของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอย่างใดหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติั

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ โดยในวาระนี�ตอ้งใช้

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 64 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 

 

  มต ิ ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั�งนายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ

นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธิ�  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

���� จาก บริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2565 ทั�งนี� ในกรณีที�ผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื�นของบริษทัทาํ

หนา้ที�ตรวจสอบบญัชีของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 สาํหรับบริษทั เป็นเงิน 

2,680,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมา จาํนวน 130,000 บาท และค่าบริการอื�นอีก 140,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � - 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคบัของบริษัท 

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน 

นาํเสนอขอ้มูลต่อที�ประชุมในวาระนี�  
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นายกาํธร ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน แจง้ต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีความ

ประสงคแ์กไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัจาํนวน 2 ขอ้ เพื�อให้คุณสมบติัหุ้นของบริษทัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นนายทะเบียนหุ้นและหลกัทรัพย ์จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัจาํนวน 2 ขอ้ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว โดยผูถื้อ

หุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของขอ้บงัคบัที�แกไ้ขเพิ�มเติมไดจ้าก Presentation ที�นาํเสนอต่อที�ประชุม และจากหนังสือ

เชิญประชุมที� และจากหนงัสือเชิญประชุมซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใด

ขณะหนึ�งไม่เกินกวา่ร้อยละ �� ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 

หรือมีบุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้ไม่เกินกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อ

หุน้ทั�งหมดของบริษทั 

บุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทยใหห้มายความรวมถึง 

(�) นิติบุคคลซึ� งมีหุ้นอนัเป็นทุนจดทะเบียนตั�งแต่กึ�งหนึ� งของนิติบุคคล

นั�น ถือโดยบุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ� งมีบุคคลซึ� งไม่มี

สญัชาติไทยลงหุน้มีมูลค่าตั�งแต่กึ�งหนึ�งของทุนทั�งหมดในนิติบุคคลนั�น 

(�) นิติบุคคลซึ�งมีบุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทยเป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้หรือเป็น

สมาชิกตั�งแต่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้หรือสมาชิกทั�งหมด 

(�) ห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัที�จดทะเบียนซึ�งมีหุ้นส่วน

ผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการเป็นบุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทย 

ขอ้ 6. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อหุ้น และต้องมีลายมือชื�อ

กรรมการลงหรือพิมพ์ไวอ้ย่างน้อย � คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้

นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยล์ง

หรือพิมพ์ลายมือชื�อแทนก็ได้ ในกรณีที�บริษัทมอบหมายให้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบัติ

เกี�ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้น

กาํหนด 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัจะถือโดยบุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ�ง

ไม่เกินกวา่ร้อยละ �� ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  

บุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทยใหห้มายความรวมถึง 

(�) นิติบุคคลซึ� งมีหุ้นอนัเป็นทุนจดทะเบียนตั�งแต่กึ� งหนึ� งของนิติบุคคลนั�น 

ถือโดยบุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ� งมีบุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติ

ไทยลงหุน้มีมูลค่าตั�งแต่กึ�งหนึ�งของทุนทั�งหมดในนิติบุคคลนั�น 

(�) นิติบุคคลซึ� งมีบุคคลซึ� งไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุ้นหรือเป็น

สมาชิกตั�งแต่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้หรือสมาชิกทั�งหมด 

(�) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที�จดทะเบียนซึ� งมีหุ้นส่วน

ผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการเป็นบุคคลซึ�งไม่มีสญัชาติไทย 

 

 

ขอ้ 6. หุ้นของบริษทัเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อหุ้น และใบหุ้นของบริษทัจะตอ้งมี

ลายมือชื�อกรรมการลงหรือพิมพไ์วอ้ยา่งนอ้ย � คน แต่กรรมการจะมอบหมาย

ให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์ง

หรือพิมพ์ลายมือชื�อแทนก็ได้ ในกรณีที�บริษทัแต่งตั� งนายทะเบียนหุ้นตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษัท วิธีปฏิบัติเกี�ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที�นาย

ทะเบียนหุน้กาํหนด 

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมอย่างใดหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือขอแกไ้ขเพิ�มเติม ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้ โดยในวาระนี�ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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  อนึ� ง มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูอื้�นมาเขา้ร่วมประชุมจนถึงขณะนี�  

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 64 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้436,396,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 511,512,758 หุน้ 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัการดาํเนินงานดา้นนายทะเบียนหุน้และหลกัทรัพย ์โดยให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั จาํนวน 2 ขอ้ คือ ขอ้ 5. และ 

ขอ้ 6. โดยให้ยกเลิก ขอ้ความเดิมและให้ใชข้อ้ความใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของ  

ผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 436,396,829 99.9999995 

ไม่เห็นดว้ย � �.�������� 

งดออกเสียง � - 

บตัรเสีย � � 

จาํนวนเสียงทั�งหมด 436,396,8�� ��� 

วาระที� � เรื�องอื�นๆ (ถ้าม ี

 ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ตามที�บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้น

เสนอระเบียบวาระต่างๆ ให้ที�ประชุมพิจารณาล่วงหนา้แลว้นั�น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเขา้มายงับริษทั จึง

ไม่มีการนาํเสนอเรื�องอื�นใดใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี�  

 ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ�มเติมอยา่งใดอีกหรือไม่  

 นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงยอดขายในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 วา่มีการเติบโตเมื�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แลว้ หรือเทียบกบัไตรมาส 4 ของปี 2564 หรือไม่   

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่ ยอดขายในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 

เติบโตขึ�นร้อยละ 11 ของช่วงเดียวกนัของปีที�แลว้ แต่จะนอ้ยกวา่เมื�อเทียบกบัยอดขายของไตรมาส 4 ของปี 2564 อยูที่� ร้อยละ 9 

 นายอภินนัท ์จิรโกเมศ ผูถื้อหุน้ ประสงครั์บทราบขอ้มูลผลตอบรับของการจาํหน่ายขา้วแช่ในปี 25�� เมื�อ

เทียบกบัปี 25�� 

 นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่ ยอดขายของการจาํหน่ายขา้วแช่ในปี 

2564 อยูที่� ���,��� ชุด ส่วนยอดขายขา้วแช่ในปี 25�� ตั�งแต่เริ�มตน้เทศกาลจนถึงปัจจุบนั สูงขึ�นร้อยละ 12 เมื�อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปี 2564  
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 นายเอกพล พงศ์สถาพร ผูรั้บมอบฉันทะจากบริษทั ศรีกรุงวฒันา จาํกดั สอบถามถึงเหตุผลที�กาํไรของ

บริษทัดีขึ�น มาจากการลดตน้ทุน หรือ จากการใหบ้ริการจดัส่งอาหาร (Delivery) มีกาํไรที�ดีกวา่การจาํหน่ายในร้านปกติ หรือ

ดว้ยเหตุผลใด รวมทั�งบริษทัจะสามารถรักษาหรือเพิ�มความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตดว้ยวธีิใด 

 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่บริษทัทาํกาํไรไดดี้ขึ�นและยั�งยืนมา

จากเหตุผลหลกั คือ มีบุคคลากรที�มีทัศนคติการทาํงานร่วมกันแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว การปรับองค์กรให้มีการทาํงาน

ร่วมกนัทั�งภายในและภายนอกองคก์รให้มากขึ�น ลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการทาํงาน 

โดยเฉพาะในส่วนงานเอกสาร การทาํงานอย่างมืออาชีพ ซึ� งรวมถึงการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เขา้มาทาํงานใน

หลายๆ ด้านซึ� งบริษทัไม่มีความถนัดและชํานาญ รวมทั� งการควบคุมและบริหารของเสีย (Control Waste) และ การวาง

นโยบายเรื�องการตลาดซึ�งจะตอ้งสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดม้ากที�สุด   

 จากนั�น ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่เมื�อไม่มีคาํถามเพิ�มเติมอยา่งใดอีก จึงขอเรียนเชิญนาย

วทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กล่าวปิดประชุม 

 นายวทูิร ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กล่าวปิดประชุม และกล่าวเชิญนางภทัรา ศิลาอ่อน ประธาน

กรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม 

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

รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั� งสิ�น 64 คน นับจาํนวนหุ้นรวมกันได้ ���,���,�31 หุ้น คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด ���,���,��� หุน้ 

  ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15.48 น. 
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