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วธิีการลงคะแนนเสยีง

1.ในการประชมจะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระที่ได้ส่งุ
รายละเอียดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แล้ว และในทุกวาระจะมีการเสนอเพือ่
พิจารณา  รบัหรืออนมตัิ หรือเพื่อการใด ๆ ให้แก่ผ้ถือห้น  ุ   ๆ ู ุ
พจิารณาลงมตทิกุวาระ 

และเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของผ้ถือห้นมากเกินไป     และเพอไมเปนการรบกวนเวลาของผูถอหุนมากเกนไป     
ในการลงมตใินแตล่ะวาระภายหลงัจากทีม่ีการเสนอรายละเอียด
ต่อทีป่ระชมแล้ว ท่านประธานทีป่ระชมจะใช้วิธีสอบถามว่าจะมี   ตอทประชุมแลว ทานประธานทประชุมจะใชวธสอบถามวาจะม   
ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้น
ทกท่านไม่แสดงความประสงค์ว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง       ทุกทานไมแสดงความประสงควาไมเหนดวย หรองดออกเสยง       
จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นด้วยกบัคณะกรรมการ
ตามเสนอ โดยจะไมม่ีการใชบ้ตัรลงคะแนนตามเสนอ โดยจะไมมการใชบตรลงคะแนน



วธิีการลงคะแนนเสยีง (ตอ่)

2. ถ้าผ้ถือห้นมีความประสงค์จะลงมต ิโดยไม่เห็นด้วย2. ถาผูถอหุนมความประสงคจะลงมต โดยไมเหนดวย
หรืองดออกเสียงในวาระเรื่องใด ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดง
โดยวธิีการยกมอืขึน้ ทา่นประธานในทีป่ระชมจะพจิารณาให้โดยวธการยกมอขน ทานประธานในทประชุมจะพจารณาให
มีการตรวจนบัคะแนนอย่างถูกต้อง ในการลงมติของวาระ
ั้ ็ ใ ้ ั  ึ่ ฝ่ ั ี ไ ้น ันก็จะใช้บตัรลงคะแนน ซึงฝ่ายรบัลงทะบียนได้แจก

บตัรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด สําหรบัผู้ถือหุ้นทุกท่านให้แก่ผู้
 ่ถือหุน้ก่อนเขา้หอ้งประชุม ซึง่ท ัง้หมดเจ้าหน้าทีไ่ดก้รอกชื่อ

และจํานวนห้นไว้ให้แล้ว  ขอให้ผ้ถือห้นทกท่านโปรดและจานวนหุนไวใหแลว  ขอใหผูถอหุนทุกทานโปรด
ตรวจสอบบตัรลงคะแนน วา่ไดร้บัครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่



วธิีการลงคะแนนเสยีง (ตอ่)

3  การใช้บตัรลงคะแนนผถ้ือหน้จะมีคะแนนเสียง3. การใชบตรลงคะแนนผูถอหุนจะมคะแนนเสยง
เทา่กบัจาํนวนหุน้ทีม่ีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนบั

ึ่ ้ ่ ึ่ สี  ซึ่ ้ ื ้ ื ้ ั ั ้หนงหุนตอหนงเสยง ซงผูถอหุนหรอผูรบมอบฉนทะจะตอง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย 
ไ   ไไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และไมส่ามารถแบง่การออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้ 

    เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งต ัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผู้รบัฝากและดูแลหุ้นซึ่งจะต้องมีการมอบอํานาจโดยใช้

    ้              หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  เทา่นนั             



วธิีการลงคะแนนเสยีง (ตอ่)

4. ในการลงคะแนนผ้ถือห้นและผ้รบัมอบฉันทะ4. ในการลงคะแนนผูถอหุนและผูรบมอบฉนทะ
จะตอ้งทาํเครือ่งหมายลงในช่องเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ
งดออกเสยีง เพียงชอ่งใดชอ่งหนึ่งเทา่นัน้ พรอ้มกบัเซ็นชือ่งดออกเสยง เพยงชองใดชองหนงเทานน พรอมกบเซนชอ
ในบตัรเพื่อเป็นการยืนยนัความถูกต้อง และเพื่อความ

็ ใ ั ้ ้ ี ่ ็ ัรวดเร็วในการนบัคะแนนเจ้าหน้าทีจะเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะผูท้ีไ่มเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสยีงกอ่นเทา่นัน้    

    ส่วนผู้ที่ไม่ยกมือจะถือและนบัเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ยกบัคณะกรรมการตามทีเ่สนอท ัง้หมดเหนดวยกบคณะกรรมการตามทเสนอทงหมด

 



วธิีการลงคะแนนเสยีง (ตอ่)

5. สําหรบัวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่5. สาหรบวาระท 2 เปนการเสนอรายงานเพอใหท
ประชุมรบัทราบเทา่นัน้ จงึไมม่กีารลงคะแนนแตอ่ยา่งใด 

6. สาํหรบัวาระที ่6 เรือ่งเลือกต ัง้กรรมการเทา่นัน้ ทีจ่ะ
ขอให้ผ้ถือห้นทกท่านลงมตโิดยใช้บตัรลงคะแนนเสียง ซึ่งขอใหผูถอหุนทุกทานลงมตโดยใชบตรลงคะแนนเสยง ซง
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในช่องการ

่ ั้ ั้ ช  ื ช่ ่ ั้แตงตงกรรมการทงชุด หรอชองการแตงตงกรรมการ
รายบุคคลอยา่งใดอยา่งหนึ่งก็ได ้ และเมือ่รวบรวมคะแนน

 ไเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการแจ้งผลการตรวจนบั
คะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัเลือกต ั้งเป็น
รายบคุคล



วธิีการลงคะแนนเสยีง (ตอ่)

7. เมือ่ประชมเสร็จ ผถ้ือหน้ทีย่งัไมส่ง่บตัรหรือมีบตัร7. เมอประชุมเสรจ ผูถอหุนทยงไมสงบตรหรอมบตร
ลงคะแนนเหลืออยู ่กรุณาสง่บตัรลงคะแนนท ัง้หมดคืนแก่
เจา้หน้าทีห่น้าหอ้งประชมเจาหนาทหนาหองประชุม

8  สําหรบัผ้รบัมอบฉันทะที่ผ้ถือห้นได้ระบความ8. สาหรบผูรบมอบฉนทะทผูถอหุนไดระบุความ
ประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนแล้วในใบมอบฉันทะ 

        ่ ้ ี ี ่แบบ ข.  และ  แบบ ค.  ทา่นจะตอ้งลงคะแนนเสียงตามที
ผูถ้ือหุน้ระบุมาและบรษิทัจะนบัคะแนนตามทีผู่ถ้ือหุน้ระบุ
มาเทา่นัน้ 



คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร



คณะกรรมการบรษิทั

ั   โ   ไคณุภทัรา  ศลิาออ่น
ประธานกรรมการ

รอ้ยโทวรากร  ไรวา
รองประธานกรรมการ



คณะกรรมการบรษิทั

   คณุคทัลียา แสงศาสตรา
กรรมการอสิระ

คณุโสภาวดี อตุตโมบล
กรรมการอสิระ



คณะกรรมการบรษิทั

คณุปิยะ ซอโสตถกิุล
กรรมการอสิระ

คณุอวริุทธ์  วงศ์พุทธพทิกัษ์
กรรมการอสิระ



คณะกรรมการบรษิทั

คณุปทัมาวลยั  รตันพล
กรรมการ

คณุขจรเดช  ไรวา
กรรมการ



คณะกรรมการบรษิทั

  ไคณุจอห์น สกอ๊ต ไฮเน็ค
กรรมการ

คณุประเวศวุฒ ิ ไรวา
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



คณะกรรมการบรษิทั

คณุวทิรู ศลิาออ่น
กรรมการและเลขานุการบรษิทั

คณุเกษสดุา  ไรวา
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่



คณะกรรมการชุดยอ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบ     ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ     ประกอบดวย

1.คณุคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

โ  โ2.คณุโสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการตรวจสอบ

ป   โ  3.คณุปิยะ  ซอโสตถกิุล กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการชุดยอ่ย (ตอ่)

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน   
ประกอบดว้ย

1 คณอวริทธ์ วงศ์พทธพทิกัษ์ ประธานกรรมการสรรหา1. คณุอวรุทธ วงศพุทธพทกษ ประธานกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน

2. คณุปทัมาวลยั รตันพล กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

3. คณุปิยะ  ซอโสตถกิลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

4       ไ                      ํ ่4. คณุเกษสดุา      ไรวา                     กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน



คณะกรรมการชุดยอ่ย (ตอ่)

ิ ี ่        คณะกรรมการบรหารความเสยง       
ประกอบดว้ยประกอบดวย

1 ิ     ิ ่ ป ิ ี ่     1.คณุวทิรู    ศลิาออ่น ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง    

2 คณปิยะ    ซอโสตถกิล กรรมการบรหิารความเสีย่ง2.คณุปยะ    ซอโสตถกุล กรรมการบรหารความเสยง

3.คณุจอห์น  สกอ๊ต ไฮเน็ค กรรมการบรหิารความเสีย่งุ     



ผูส้อบบญัชีปี
ผูส้อบบญัชีปี 2556

  ั ์ ี• คณุธนาวรรณ  อนุรตัน์บดี

(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่3440)( ู ญ ุญ   )

และคณะผูส้อบบญัชีปี 2556 

  โ  ไ   บรษิทั ดลีอยด์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั

ผส้อบบญัชีปี 2557ผสูอบบญชป 2557

• คณุชูพงษ์ สรุชุตกิาล

(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที ่4325)

บรษิทั ดลีอยด์ ทช้ โธมทัส ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดับรษท ดลอยด ทชู โธมทส ุไชยยศ สอบบญช จากด



ผูบ้รหิารของบรษิทั

1. คณุสมจติร กติธิรีะกุล รองผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติเบเกอรี่

2. นางพชัรี จนัทรโชติ รองผูจ้ดัการใหญส่ายปฏบิตักิารสาขา       
เอส แอนด์ พี

ใ3. คณุจงชนะ จนัทมาศ รองผูจ้ดัการใหญส่ายการผลติอาหาร
และรองผูจ้ดัการใหญส่ายการขายู ญ

4. คณุภากรณ์ ทวิเจรญิ รองผูจ้ดัการใหญฝ่่ายพฒันาธรุกจิโกลเบลิ



ผูบ้รหิารของบรษิทั

5. คณุสมเจตน์ วธันเวคนิ ผูอ้าํนวยการสายการตลาดและผลติภณัฑ์

6. คณุมารยาท เหลา่นิพนธ์ ผูอ้าํนวยการสายงานจดัซื้อและคลงัสนิคา้

7. คณุสภุาวดี หตุะสงิห ผูอ้าํนวยการสายบรหิารและพฒันา
  ทรพัยากรบุคคล  

และผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญู่ ู ญ

8. คณุมนตรี ลีทวีกลุสมบูรณ์ ผูอ้าํนวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ



สารจากประธานกรรมการบรษิทั







สารจากกรรมการผูจ้ดัการใหญู่ ญ





ความเป็นเลศิดา้นบคุลากร
PEOPLE EXCELLECE PEOPLE EXCELLECE 



ความเป็นเลศิดา้นผลติภณัฑ์
PRODUCT EXCELLENCEPRODUCT EXCELLENCE



ความเป็นเลศิดา้นระบบและกระบวนการทาํงาน
PROCESS EXCELLENCEPROCESS EXCELLENCE



ความเป็นเลศิดา้นการปฏบิตักิารและบรกิาร
OPERATION EXCELLENCEOPERATION EXCELLENCE



ความเป็นเลศิขององคก์ร
ORGANIZATION EXCELLENCEORGANIZATION EXCELLENCE



วาระที ่1 
_______________________________________________

รบัรองรายงานการประชุม
ผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2556



วาระที ่1. รบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี  2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :   ความเหนของคณะกรรมการ :   

การบนัทกึรายงานการประชมมคีวามถกตอ้งครบถว้น การบนทกรายงานการประชุมมความถกูตองครบถวน 
จงึเห็นควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้มมีตริบัรองรายงานการ
ประชุมดงักลา่ว



วาระที ่2 
_______________________________________________

รบัทราบผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัในรอบปี 2556



Business UpdateBusiness Update



สาขาในประเทศ
Brand Dec ‘13 Dec ‘12 Growth

S&P Restaurant 109 105 4S&P Restaurant 109 105 4

S&P Shop 336 299 37

Bl C 3 3BlueCup 3 - 3

Vanilla 4 7 Consolidated

Patio 1 1 -

Bangkok Shokudo 1 1 -

Patara 1 1 -

Grand Seaside 1 1 -Grand Seaside 1 1 -

Maisen 4 1 3

Umenohana 1 - 1

Total 461 416 45



สาขาตามภมูภิาค
2556

ภาค รา้นอาหาร ชอ้พ รวม
กลาง 92 217 309
ตะวันออก 6 30 36
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 37 45
เหนือ 9 25 34
ใต ้ 6 31 37
รวม 121 340 461รวม 121 340 461

36



สาขาในตา่งประเทศ

Brand Europe Asia Total
December 2013

Brand Europe Asia Total

6 2 86 2 8

1 - 11 1

- 5 5

- 6 6

- 2 2

Total 7 15 22



การขยายธุรกจิหลกัอยา่งตอ่เนื่อง

รา้นอาหารและเบเกอรีช่อ้พ # f N  O tl t T t l S l  (MB)รานอาหารและเบเกอรชอพ # of New Outlets Total Sales (MB)

S&P Restaurant 4 2,994
S&P Bakery Shop 37

2,295
BlueCup 3BlueCup 3

Total 44 5,289



ธุรกจิอาหารญีปุ่่ น   (รายไดร้วม 59 ลา้นบาท)
S&P จบัมอืกบับรษิทั อทิชสึ ึไมเซน 
จาํกดั รา้นอาหารประเภทหมชูุบแป้ง

ื่ ั ป ีป่่ ใ ้ทอดชอดงจากประเทศญปนุภายใต
ชือ่ “Maisen” ปจัจุบนัเปิดใหบ้รกิาร
แลว้ 4 สาขา ใหค้นไทยไดล้ิม้รส 
“ทงคตัซ ึทีอ่รอ่ย... นุ่ม จนใช้
ตะเกียบตดัได”้

S&P รว่มมอืกบับรษิทั อเุมะโนะฮานะ จาํกดั จากประเทศญีปุ่่ น ดาํเนินธรุกจิรา้นอาหารญีปุ่่ นทีม่กีารใหบ้รกิารแบบ “ไคเซก”ิ 
ด ัง้เดมิ ภายใตช้ือ่ “Umenohana” สาขาแรกในประเทศไทย ทีอ่าคารนิฮอนมรูะมอลล์ ซอยทองหลอ่ 13



ธุรกจิขายสง่อาหารและเบเกอรีส่าํเร็จรูป

รายไดร้วม 720 ลา้นบาท เตบิโตขึน้ 13%



ผลติภณัฑ์ใหมใ่นปี 2556
เมนูเนื้อสไลด์ ขนมไหวพ้ระจนัทร์

ช็อคโกบานาน่ามามอ่น

่ โ ้   ไ  โ ้   เบเกอรี่ เตบิโตขึน้ 6%, ขนมไหวพ้ระจนัทร์ เตบิโตขึน้ 10% 
และกลุม่อาหารเตบิโตขึน้ 8%



การพฒันาดา้นการผลติ

ลงทนุขยายโรงงานเบเกอรีแ่หง่ใหม ่

ทีจ่งัหวดัลาํพน สาํหรบัใชเ้ป็นทจงหวดลาพูน สาหรบใชเปน

ฐานการผลติเพือ่รองรบัการขยาย

ิ  ี ื ่ ิ่ธรุกจ และมการลงทนุเพอเพม

ศกัยภาพในการผลติประมาณ 

  ใ  140 ลา้นบาท ในปี 2556



การพฒันาบุคลากรและระบบงาน
People & Process Developmentp    p

การยา้ยสาํนกังานจากถนนทองหลอ่ มายงัอาคารอติลัไทย 
บนถนนเพชรบรุีตดัใหม ่ทาํใหพ้นกังานจากทกุหน่วยทกุฝ่าย
ไดม้ารวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั จงึสามารถประสานงานกนัไดอ้ยา่ง
สะดวก และมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้

IT Development
การพฒันาระบบเทคโนโลยี

่ ่สารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในทาํงาน และรองรบัการ
ขยายตวัท ัง้ในและตา่งประเทศขยายตวทงในและตางประเทศ

เน้นการพฒันาการศกัยภาพของพนกังานและองคก์ร โดย
ั  ื ่ ้ ี  ั ไ ้ ั• จดัอบรมบคุลากร เพือสรา้งการมสีว่นรว่ม และรกัษาไวก้บั
องคก์ร รวมท ัง้การปรบัปรุงประสทิธภิาพในการทาํงาน

• การสรา้งความเป็นผน้ําและผพ้ฒันาในองคก์รเพือ่การการสรางความเปนผนูาและผพูฒนาในองคกรเพอการ
ขยายตวัทางธุรกจิท ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต



รางวลัและความสาํเร็จ



Fi i l R iFinancial Review



สดัสว่นรายไดร้วมตามชอ่งทางการจดัจาํหน่าย

ปี 2556
1%

(ลา้นบาท)

 

13%
รา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ 5,382

ใ ป 89210%

7 094
รา้นอาหารในตา่งประเทศ 892

่ ี ่ ํ ็ ป 722

76%

7,094 ขายสงอาหารและเบเกอรสาเรจรูป 722

รายไดอ้ืน่ ๆ 9876% รายไดอน ๆ 98

รวมรายได้ 7 094รวมรายได 7,094



สดัสว่นรายไดร้วมตามผลติภณัฑ์

(ลา้นบาท)ปี 2556
เบเกอรี่ 3,144

10%
3%

อาหารและเครือ่งดืม่ในประเทศ 2,117

อาหารและเครือ่งดืม่ใน44%
13%

10%

อาหารและเครองดมใน
ตา่งประเทศ

892

ผลติภณัฑ์อาหารสาํเร็จรป 722

7,094
44%

ผลตภณฑอาหารสาเรจรูป 722

ผลติภณัฑ์อืน่และรายไดอ้ืน่* 222

30%

ผลตภณฑอนและรายไดอน 222

รวมท ัง้สิน้ 7,094,

* ผลติภณัฑ์เบ็ดเตล็ด, สนิคา้ฝากขาย, รบัจา้งผลติ และรายคา่เชา่



Historical Performance
Revenue (MB)

5 879
6,527  7,000 

Net Sales (MB)

6,635 
7,094 

4,700  5,282  5,879 
,

4,764 
5,335 

5,941 

10 8%

2009 2010 2011 2012 2013

454 

708 
626 

Net Profit (MB)

6 2%
7.2%

7.6%

10.8%
8.9%

2009 2010 2011 2012 2013

293 
383 

454 6.2%

2009 2010 2011 2012 2013



Financial Highlights: Consolidated
2013 2012 Growth

MB % MB % %
Total Revenue 7,094 101.3% 6,635 101.7% 6.9%

Net Sales 7,000 100.0% 6,527 100.0% 7.3%

Gross Margin 3 196 45 7% 3 062 46 9% 4 4%Gross Margin 3,196 45.7% 3,062 46.9% 4.4%

SG&A 2,497 35.7% 2,252 34.5% 10.9%

Operating Profit 699 10.0% 810 12.4% -13.7%

EBITDA 1,083 15.5% 1,179 18.1% -8.2%,083 5 5% , 9 8 % 8 %

EBIT 793 11.3% 918 14.1% -13.7%

NPAT 626 8.9% 708 10.8% -11.6%



Group’s Balance Sheet

Balance Sheet Dec-13 % Dec-12 %

    Total Current Assets 1,595 45% 1,822 52.9%

l    Total Assets 3,539 100% 3,448 100%

    Total Liabilities 1,248 35.3% 1,255 36.4%

    Total Equity 2,291 64.7% 2,193 63.6%

l i bili i & i 3 39 3 8 100%    Total Liabilities& Equity 3,539 100% 3,448 100%



Consolidated Financial Ratio
Consolidated 2013 2012

Profitabilty Ratio
   Gross profit margin 45.7% 46.9%
   EBITDA margin 15.5% 18.1%

EBIT i 11 3% 14 1%   EBIT margin 11.3% 14.1%
   Net profit margin 9.1% 10.9%

ROA 17 9% 21 8%   ROA 17.9% 21.8%
   ROE 28.9% 35.7%
Leverage Ratio
   Debt to Equity Ratio 0.54            0.57            
Growth Rates

N t l 7 3% 11 0%   Net sales 7.3% 11.0%
   Net profit -10.9% 56.8%

Total assets 2.6% 13.5%   Total assets 2.6% 13.5%
Book value per share (Bt.) 23.36          22.36          
Earnings per share (Bt.) 6.38            7.22            



วาระที ่3 
_______________________________________________

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ 

และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556



วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

 ุ      

ความเหนของคณะกรรมการ :   
เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้มีมตอินุมตังิบแสดงฐานะุ ู ุ ุ ฐ
การเงนิ และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลา
ั ี ิ้   ั ี ่31 ั  2556 ี ่ ่บญัชีสนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 ทผีา่นการตรวจสอบ

และรบัรองของผส้อบบญัชีรบัอนญาตตามหลกัการบญัชีและรบรองของผสูอบบญชรบอนุญาตตามหลกการบญช
ทีร่บัรองโดยท ั่วไปแลว้



วาระที ่4 
_______________________________________________

พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผล
สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2556



วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2556

ปี 2556  ปี 2555

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล
ป 2556  

(ปีทีเ่สนอ)
ป 2555

กาํไรสทุธ ิ(บาท) 626,018,218 707,805,927

เงนิปนัผลจา่ยตอ่หน้ (บาท/หน้) 5 50 6 00เงนปนผลจายตอหนุ (บาท/หนุ) 5.50 6.00

- เงนิปนัผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.25 1.50

- เงนิปนัผลจา่ยในคราวนี้ (บาท/หุน้) 4.25 4.50

ิ ปั ่ ั้ ิ้  ( ) 539 449 202 588 490 038รวมเงนิปนัผลจา่ยทงัสนิ (บาท) 539,449,202 588,490,038

สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 86.17 83.14



วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัจิา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2556 (ตอ่)

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

  ( )

   
เห็นควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล
ใ ั ้  1 25  ั ิ ่ ิ ปั ป ํ ปี 2556     ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2556     
ในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท รวมเป็นเงนิ 539.45 ลา้นบาทุ      
โดยจะทาํการจา่ยเงนิปนัผลคงเหลือในคราวนี้ ในอตัราหุน้ละ 4.25 บาท 
ํ  98 081 673 ้  ิ ป็ ิ ํ  416 85 ้  ใ ้ ่จานวน 98,081,673 หนุ คดเปนเงนจานวน 416.85 ลานบาท ใหแก
ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏรายชือ่ ณ วนักาํหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date)     
เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปนัผลวนัที ่19 มีนาคม 2557 และกาํหนดจา่ยเงนิ
ปนัผลภายในวนัที ่15 พฤษภาคม 2557ปนผลภายในวนท 15 พฤษภาคม 2557



วาระที ่5 
_______________________________________________

พจิารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการ



วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลดาํเนินงานประจาํปีและผลตอบแทนของ
ผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการเสนอขออนุมตับิาํเหน็จกรรมการปี 2557
ั ี้ดงันี

        (บาท)ปี 2557 ปี 2556        (บาท)
ตาํแหน่ง

ป 2557 
(ปีทีเ่สนอ)

ป 2556

ประธานกรรมการบรษิทั  (บาท) 380,000 430,000

กรรมการบรษิทั รวม 11 ทา่น (บาท/ทา่น) 255,000 290,000

รวมท ัง้สิน้ (บาท) 3,185,000 3,620,000



วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ (ตอ่) 

คา่ตอบแทนประจาํเดอืน

คา่ตอบแทนประจาํ 
( / / ื )

ปี 2557 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2556

กรรมการ กรรมการ ี่ กรรมการที่
(บาท/คน/เดือน) ประธาน ทีเ่ป็น 

ผูบ้รหิาร
ทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้รหิาร

ประธาน กรรมการท
เป็น ผูบ้รหิาร ไมเ่ป็น

ผูบ้รหิาร

คณะกรรมการบรษิทั 30,000 20,000 20,000 - - 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 - 10,000 15,000 - 10,000



วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ (ตอ่) 

เบี้ยประชุม

คา่เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร ัง้)

ปี 2557 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2556

ประธาน
(ทีม่ไิดเ้ป็น 

กรรมการ
ทีเ่ป็น 

กรรมการ
ทีม่ไิดเ้ป็น 

กรรมการ
ทีเ่ป็น กรรมการ

(บาท/คน/ครง) (ทมไดเปน 
ผูบ้รหิาร)

ทเปน 
ผูบ้รหิาร

ทมไดเปน 
ผูบ้รหิาร ประธาน

ทเปน 
ผูบ้รหิาร ทีม่ไิดเ้ป็น

ผูบ้รหิาร

คณะกรรมการบรษิทั 30,000 - 20,000 30,000 20,000 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 20,000 30,000 - 20,000

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนคา่ตอบแทน 15,000 - 10,000 15,000 10,000 10,000

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 15,000 - 10,000 15,000 10,000 10,000

คณะกรรมการบรหิาร 30,000 - 20,000 - - -



วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ (ตอ่) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   ความเหนของคณะกรรมการ :   
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มี
มตอินุมตัคิา่ตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน
ไดพ้จิารณาอยา่งเหมาะสมและละเอยีดรอบคอบดแีลว้ ท ัง้นี้สอดคลอ้งกบัไดพจารณาอยางเหมาะสมและละเอยดรอบคอบดแลว ทงนสอดคลองกบ
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีของบรษิทั ตลอดจนความเจรญิเตบิโตทางธรุกจิของบรษิทัดว้ย



วาระที ่6 
_______________________________________________

พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการ   
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนด 

ออกตามวาระ



วาระที ่6. พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการ                    
ทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

กรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ทา่น :   

1.นายประเวศวุฒิ ไรวา      กรรมการ และ 
กรรมการรองผจ้ดัการใหญ่กรรมการรองผจูดการใหญ

2.นางสาวโสภาวดี อตตโมบล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบุ  

3.นายอวริุทธ์ วงศ์พุทธพทิกัษ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการุ ุ   
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

โ    4.นายปิยะ ซอโสตถกิุล กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

่และกรรมการบรหิารความเสีย่ง



นายประเวศวุฒ ิ ไรวา

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)

• กรรมการบริษทั / กรรมการผู้จดัการใหญ่

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

• กรรมการบริษทั• กรรมการบรษท
บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ุ

ประวตักิารศึกษา

• ปริญญาตรี Political Science มหาวทิยาลยัอินเดียน่า 

สหรัฐอเมริกา

• Modern Managers Program (MMP)

• M d  M k ti  M t (MMM)
ตาํแหน่งปัจจุบัน

• Modern Marketing Management (MMM)

โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)

กรรมการบริษทั / กรรมการผู้จดัการใหญ่

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั มหาชน

อาย 63 ปี g

• ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

อายุ 63 ป

สัดส่วนการถือหุ้น 1.96%  



นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)

• กรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

• กรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ• กรรมการบรษท / กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจโรงพยาบาลุ

ประวตักิารศึกษา

• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 

์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ตาํแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)

• ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP)

กรรมการบรษท / กรรมการอสระ 

/ กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั มหาชน g

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยอายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -



นายปิยะ  ซอโสถกิลุ
ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)

• กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษทั หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) / ธรกิจสถาบนัการเงินบรษท หลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) / ธุรกจสถาบนการเงน

• กรรมการบริหาร

บริษทั ซีคอน จาํกดั / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด

บริษทั เอราวณันา จาํกดั /  ธรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บรษท เอราวณนา จากด /  ธุรกจพฒนาอสงหารมทรพย

บริษทั ไทยชูรส จาํกดั / ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผงชูรส

บริษทั สยามเฮา้ซิ่ง จาํกดั /  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

บริษทั นนัยางมาร์ตเกต็ติ้ง จาํกดั / ธรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยางบรษท นนยางมารตเกตตง จากด / ธุรกจคาสง คาปลก รองเทาผาใบ รองเทานนยาง

• กรรมการ

บริษทั นนัยางอุตสาหกรรม จาํกดั / ธุรกิจคา้ส่ง คา้ปลีก รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยาง

บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) / ธรกิจใหเ้ช่าพื้นที่
่

บรษท ซคอน ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) / ธุรกจใหเชาพนท

ประวตักิารศึกษา

• ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (MBA), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ ดา้นวศิวกรรมเคมี

ตาํแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน • ปรญญาโท วศวกรรมศาสตร ดานวศวกรรมเคม

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ดา้นวศิวกรรมเคมี

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

M h tt  I tit t  f T h l  (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

/  กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั มหาชน

ปี Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐอเมรกา

• ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

อายุ 43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -



นายอวริุทธ์  วงศ์พทุธพทิกัษ์

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)

• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) / ธุรกิจบริการดา้นการเงิน

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร

• กรรมการบริษทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ• กรรมการบรษท / กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจโรงพยาบาลุ

ประวตักิารศึกษา

• M.B.A. Accounting Information System

New York University, U.S.A.

• ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต

จฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษทั  /  กรรมการอสิระ  / จุฬาลงกรณมหาวทยาลย 

• ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)

• บทบาทคณะกรรมการในการกาํหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการบรษท  /  กรรมการอสระ  / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั มหาชน

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยอายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -



วาระที ่6. พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการ                    
ทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :   ความเหนของคณะกรรมการ :   
คณะกรรมการบรษิทัโดยกรรมการทีม่ไิดม้ีสว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาแลว้เห็น
ควรมมีตเิลือกต ัง้กรรมการท ัง้ 4 ทา่นดงักลา่ว ตามทีค่ณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาอยา่งเหมาะสมและละเอยีดรอบคอบดีและกาหนดคาตอบแทน ไดพจารณาอยางเหมาะสมและละเอยดรอบคอบด
แลว้ ซึง่บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอท ัง้  4 ทา่น เป็นบุคคลผูม้ีคณุสมบตัแิละ
ความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบัการเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัอกี
วาระหนึ่งวาระหนง



วาระที ่7 
_______________________________________________

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี   
และกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชี ปี 2556



วาระที ่7. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557

เสนอสาํนกังานสอบบญัชี ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชี
ํ ั ั ีปี 2557 ป ้

ญ  

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 ประกอบดว้ย

ชือ่ - สกล ผส้อบบญัชีรบัอนญาตเลขที่ชอ  สกุล ู ญ ุญ

1.  นายชูพงษ์ สรุชุตกิาล 4325

2.  นายมนูญ มนูสขุ 4292

3   นายเพิม่ศกัดิ ์ วงศ์พชัรปกรณ์ 34273.  นายเพมศกด วงศพชรปกรณ 3427

4.  นางสาวธนาวรรณ อนุรตัน์บดี 3440

ท ัง้นี้ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหส้าํนกังานสอบบญัชี    
ดลีอยท์ ทช้ โธมทัส ไชยยศ จดัหาผส้อบบญัชีอืน่ของสาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชีดลอยท ทชู โธมทส ุไชยยศ จดหาผสูอบบญชอนของสานกงานทาหนาทตรวจสอบบญช
ของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได้



วาระที ่7. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 (ตอ่)

  ตารางเปรียบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี

ญ   ( )

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
ปี 2557

(ปีทีเ่สนอ)
ปี 2556

(ปทเสนอ)

คา่สอบบญัชีของบรษิทั  (บาท) 2,330,000 2,330,000ญ   ( ) , , , ,

คา่สอบบญัชีของบรษิทัยอ่ย  (บาท) 1,295,000 1,120,000

คา่บรกิารอืน่  (บาท) 63,000 63,000

รวมท ัง้สิน้  (บาท) 3 688 000 3 513 000รวมทงสน  (บาท) 3,688,000 3,513,000



วาระที ่7. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทน 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 (ตอ่)

ความเห็นของคณะกรรมการ :   

ญ   ( )

ความเหนของคณะกรรมการ :   
เห็นควรมีมตแิตง่ต ัง้บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชี สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 และกาํหนด
คา่ตอบแทนจาํนวน 2 330 000 บาท ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ     คาตอบแทนจานวน 2,330,000 บาท ตามทคณะกรรมการตรวจสอบ     
ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้

ท ัง้นี้ไมร่วมคา่สอบบญัชีของบรษิทัยอ่ย 3 บรษิทั จาํนวน 1 295 000 บาท ทงนไมรวมคาสอบบญชของบรษทยอย 3 บรษท จานวน 1,295,000 บาท 
และคา่บรกิารการอืน่ 63,000 บาท ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัทราบ



วาระที ่8 
_______________________________________________

ิ ั ใิ ้ ป ี่ ป ่พจิารณาอนุมตัใิหเ้ปลียนแปลงมลูคา่
หน้ทีต่ราไว้หนุทตราไว

จากเดมิ 5 บาทตอ่หน้จากเดม 5 บาทตอหนุ
เป็น 1 บาทตอ่หุน้  ุ



วาระที ่8. พจิารณาอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไว้
จากเดมิ 5 บาทตอ่หุน้ เป็น 1 บาทตอ่หุน้

  ตารางเปรียบเทยีบมูลคา่ทีต่ราไว ้และจาํนวนหุน้ของบรษิทั

  ุ   ุ

เดมิ ใหม่

มูลคา่ทีต่ราไว ้(บาทตอ่หุน้) 5.00 1.00

หุน้สามญัจดทะเบียน (หุน้) 98,081,673 490,408,365

หุน้สามญัทีอ่อกและเรียกชาํระ (หุน้) 98,081,673 490,408,365

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไว้



วาระที ่9 
_______________________________________________

ิ ั ใิ ้ ไ้ ิ่ ิพจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิ
หนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ หนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ 
ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ 4 เพอใหสอดคลองกบ
การเปลีย่นแปลงมลคา่หนู้ ุ



วาระที ่9. พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้

บรษิทัไดพ้จิารณาการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลคา่หน้โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใหใ้ช้เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมูลคาหนุโดยใหยกเลกขอความเดมและใหใช
ขอ้ความใหมด่งันี้  
ขอ้ 4 ทนจดทะเบียน จาํนวน 490 408 365 บาท ขอ 4. ทนุจดทะเบยน จานวน 490,408,365 บาท 

(สีร่อ้ยเกา้สบิลา้นสีแ่สนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิหา้บาท) 

ป็    แบง่ออกเป็น 490,408,365 หุน้ 
(สีร่อ้ยเกา้สบิลา้นสีแ่สนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิหา้หุน้)  

มูลคา่หุน้ละ 1   บาท   (หนึ่งบาท)

โดยแบง่แยกออกเป็น  

หุน้สามญั 490,408,365 หุน้ 
(สีร่อ้ยเกา้สบิลา้นสีแ่สนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิหา้หน้) (สรอยเกาสบลานสแสนแปดพนสามรอยหกสบหาหนุ) 

หุน้บุรมิสทิธิ - หุน้ ( - )



วาระที ่9. พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์
สนธขิอง บรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลคา่หน้ที่สนธของ บรษทฯ ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงมูลคาหนุท
ตราไว้
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International Restaurants
15 in Asia7 in Europe December 2013

Beijing
1 Patara

Vienna

London
4 Patara
1 SUDA

Taiwan
3 B k k J

1 Patara
1 SUDA

3 Bangkok JamGeneva
1 Patara

Singapore
1 Patara

3 Bangkok Jam
5 Si  Kit h

Malaysia
2 Bangkok 
Beat Bistro

5 Siam Kitchen
 



Monthly Performance (S&P Syndicate Only)
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Monthly Performance
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Monthly Performance
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SG&A 2012 vs 2013
Amount (MB) % To Sales

2,173 2,435 38.3% 40.2%


