
รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรท่ี  26  เมษายน  2553   
ณ  หองประชุม เอส แอนด พี ฮอลล  สุขุมวิท 26

เลขท่ี  1/2  ซอยอรรถกระวี 1  ถนนสุขุมวิท 26  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร
                                                                                                        

เริ่มประชุมเวลา    10.00   น.

นางภัทรา   ศิลาออน   ประธานกรรมการ    ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม    และไดมอบใหเจาหนาที่ฝาย
เลขานุการบริษัทประจําสํานักกรรมการ   แจงตอที่ประชุมขณะเปดประชุมมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง   76 คน  นับ
จํานวนหุนได  25,433,690 หุน   และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมาเขารวมประชุมแทน  106 คน  นับจํานวนหุนได
52,410,178 หุน   รวมจํานวนผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น  182 คน   นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,843,868 หุน  จาก
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  104,686,273 หุน   หรือคิดเปนรอยละ  74.36 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท

กอนเริ่มประชุมไดมีการช้ีแจงหลักเกณฑวิธีการลงคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารซึ่งไดแจกให
แกผูถือหุนกอนเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระที่ไดสงรายละเอียดใหแกผูถือหุนแลว และในทุกวาระจะมี
การเสนอเพื่อพิจารณารับ หรืออนุมัติ หรือเพื่อการใด ๆ ใหแกผูถือหุนพิจารณาลงมติทุกวาระ และเพื่อไมเปนการรบกวนเวลา
ของผูถือหุนมากเกินไปในการลงมติในแตละวาระภายหลังจากที่มีการเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมแลว  ประธานที่ประชุมจะ
ใชวิธีสอบถามวาจะมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม ถาผูถือหุนทุกทานไมแสดงความประสงควาไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง  จะถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับคณะกรรมการเสนอ โดยจะไมมีการใชบัตรลงคะแนน

2. ถาผูถือหุนมีความประสงคจะลงมติ   โดยไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระเรื่องใด ๆ ขอใหผูถือหุน
แสดงโดยวิธีการยกมือขึ้น ประธานที่ประชุมจะพิจารณาใหมีการตรวจนับคะแนนอยางถูกตอง   ในการลงมติของวาระนั้นก็จะ
ใชบัตรลงคะแนน ซึ่งฝายรับลงทะบียนไดแจกบัตรลงคะแนนที่มีบารโคดใหแกผูถือหุนทุกทานกอนเขาหองประชุม ซึ่งทั้งหมด
เจาหนาที่ไดกรอกชื่อและจํานวนหุนไวใหแลว ขอใหผูถือหุนทุกทานโปรดตรวจสอบบัตรลงคะแนนวาไดรับครบถวนถูกตอง
หรือไม     
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3. การใชบัตรลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู โดยการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไม
เห็นดวย   หรืองดออกเสียง   และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวนได    เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตาง
ประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดยใช
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  เทานั้นที่สามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนได

4. ในการลงคะแนนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจะตองทําเครื่องหมายลงในชองเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียงเพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น พรอมกับเซ็นช่ือในบัตรเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง  และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนนเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียงกอนเทานั้น   สวนผูที่ไมยกมือ   จะถือและนับ
เปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับคณะกรรมการตามที่เสนอทั้งหมด

5. สําหรับวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการเทานั้น   ที่จะขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติโดยใชบัตรลงคะแนน
เสียง ซึ่งผูถือหุนสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในชองการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด  หรือชองการแตงตั้งกรรมการรายบุคคล
อยางใดอยางหน่ึงก็ได    และเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเรียบรอยแลว   จะไดมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนเสียงที่กรรมการ
แตละทานไดรับเลือกตั้งเปนรายบุคคล

6. เมื่อประชุมแลวเสร็จผูถือหุนที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยู     กรุณาสงบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุมเมื่อประชุมแลวเสร็จ     ผูถือหุนที่ยังไมสงบัตรหรือมีบัตรลงคะแนนเหลืออยูกรุณาสง
บัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนแกเจาหนาที่หนาหองประชุมดวย

7. สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคการลงคะแนนไวชัดเจนแลว ในใบมอบฉันทะ
แบบ ข.  และ  แบบ ค.  จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนระบุมา  และบริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมาเทานั้น

เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียน   จึงไดเรียนเชิญผูถือหุนเสนอตัวแทนเขารวมสังเกตการณในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียง  แตเมื่อไมมีผูถือ
หุนเสนอตัวแทน  จึงไดเรียนเชิญผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ   ซึ่งไมมีสวนไดสวนเสียใน
การลงคะแนนเสียง   เปนผูสังเกตการณในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจาหนาที่นับคะแนน    เมื่อสอบถามและ
ไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นเปนอยางอื่นเพิ่มเติมแลว    ถือวาที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติตามวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว

ในระหวางการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมจนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
สรุปแลวมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 110 คน นับจาํนวนหุนได 25,528,604 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นมา
เขารวมประชุมแทน  135 คน   นับจํานวนหุนได  52,434,547 หุน  รวมจํานวนผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น  245 คน  นับ
จํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,963,151 หุน  จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  104,686,273 หุน  หรือคิดเปนรอยละ
74.47   ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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จากนั้นประธานไดกลาวเปดประชุมและขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้    พรอมแนะนําคณะ
กรรมการ ผูสอบบัญชี   และผูบริหารของบริษัท   ดังตอไปนี้

กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นางภัทรา  ศิลาออน ประธานกรรมการบริษัท
2. รอยโทวรากร  ไรวา รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ
4. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายดุสิต  นนทะนาคร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายอวิรุทธ   วงศพุทธพิทักษ กรรมการอิสระ
8. นางปรารถนา  มงคลกุล กรรมการ
9. นายพจน  วิเทตยนตรกิจ กรรมการ
10. นายขจรเดช  ไรวา กรรมการบริหาร
11. นางเกษสุดา  ไรวา กรรมการรองผูจัดการใหญ

กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการ (ติดภาระภิจอยูที่ตางประเทศ)

กรรมการบริหาร
1. นายวิทูร  ศิลาออน กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
2. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค กรรมการบริหาร

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
นางสาวธนาวรรณ   อนุรัตนบดี Deloitte Touche Tohmatsu Joiyos

 และทีมงาน

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นางจันทนิภา  สุริยง รองผูจัดการใหญอาวุโส 

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
2. นายสมจิตร  กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
3. นายจงชนะ  จันทมาศ รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
4. นายภากรณ   ทิวเจริญ รองผูจัดการใหญสายการขาย 
5. นางไพลิน  นิมิตยงสกุล ที่ปรึกษา และรักษาการผูอํานวยการ

สายการวิจัยและพัฒนา
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6. นางวันเพ็ญ  ทองศรี ที่ปรึกษา ประจําสํานักกรรมการ และรักษาการ
ผูอํานวยการสํานักกรรมการ

7. นางกัลยุพา  อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผูอํานวยการสายบัญชีและการเงิน
8. นายสมเจตน  วัธนเวคิน ผูอํานวยการสายการตลาดและผลิตภัณฑ
9. นางสุภาภรณ  ขอพรประเสริฐ รักษาการ ผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
10. ม.ล. ลือศักดิ์  จักรพันธ รักษาการ ผูอํานวยการสายพัฒนาธุรกิจ
11. นางสุภาวดี  หุตะสิงห ผูจัดการฝาย สํานักกรรมการ
12. นางวลีรัตน  ชูชัยพิเชฐ ผูจัดการฝาย Supply Chain
13. นางมณีสุดา  ศิลาออน ผูชวยผูจัดการฝายประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ

ตอมาประธานไดอธิบายภาพรวมกิจกรรมของบริษัทในปที่ผานมาใหที่ประชุมรับทราบ  ดังนี้ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรานอาหารครบ 36 ป ในเดือนตุลาคม 2552 ความ
สําเร็จของธุรกิจเห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเปนที่นาพอใจ แมวาในระยะเวลาขวบปที่ผานมา เศรษฐกิจโลก
ตกอยูในสภาวะถดถอยประกอบกับความผันผวนทางการเมืองอันสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวและผูบริโภคลดการใชจายลง แต
บริษัทยังรักษาอัตราการเติบโตของรายไดไวที่ระดับรอยละ  7.4   โดยในปที่ผานมามีรายไดรวมอยูที่   4,700  ลานบาท

ในป  2552 สายธุรกิจภายในประเทศ บริษัทเปดสาขารานอาหารและเบเกอรี่ชอพเพิ่มอีก   42 แหง   โดยเนน
การขยายไปยังจังหวัดหลักในทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อเจาะตรงถึงลูกคากลุมเปาหมายและใหความสะดวกแกผูบริโภค
มากขึ้น

ในดานผลิตภัณฑ  บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องไมวาจะเปนผลิตภัณฑอาหารแช
แข็ง  เคกแชแข็งหรือไสกรอก  โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑตลอดจนใสใจในการนําผลิตผลตรงจากธรรมชาติ
และนวัตกรรมใหม ๆ  เชน ขาวกลองงอก  มาใชในผลิตภัณฑเพื่อสนองวิถีชีวิตสมัยใหมของผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพ

ในสวนของการรักษาและพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร  บริษัทนําระบบ  HACCP,
ISO/ IEC 17025:2005, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, BRC, IFS มาใชใหครอบคลุมโรงงานทุกแหงของบริษัท  และป
2552 นี้    สาขารานอาหาร   5   แหง   ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP

สายธุรกิจตางประเทศ  บริษัทรวมทุนเปดรานอาหาร Siam Kitchen เพิ่มขึ้นอีก 1 แหง ในประเทศสิงคโปร
และเปดราน Patara  Fine Thai Cuisine  ในกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม   บริษัทไดจัดกิจกรรมสม่ําเสมอตอเนื่องเพื่อตอบแทน สนับสนุนและ
ชวยเหลือสังคม ไมวาจะเปนมูลนิธิตาง ๆ  โรงเรียนที่ขาดแคลนหรือในทองถิ่นธุรกันดาร   ทั้งยังไมนิ่งนอนใจในการโนมนาว
เยาวชนใหนอมเขาสูธรรมะและธรรมชาติ   ยิ่งกวานั้นศูนยการเรียนเอส แอนด พี ซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ   ไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกพนักงานในองคกรและเยาวชน
ภายนอกที่ขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาระดับวิชาชีพ   สาขาคาปลีก   และสาขาคหกรรม   โดยไมคิดคาใชจาย
ทางการศึกษาใด ๆ

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน และเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จของ เอส แอนด พี   ในสาม
ทศวรรษที่ผานมา  และจะยังเปนสวนสําคัญในการผลักดันให เอส แอนด พี  กาวสูทศวรรษตอ ๆ ไปดวยความมั่นใจและดวย
ปณิธานในการมุงมั่นพัฒนาองคกรและสังคมใหดียิ่งขึ้นตอไป

ประธานไดมอบหมายใหนายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการผูจัดการใหญ นําเสนอนโยบายและแผนการดําเนิน
ธุรกิจป 2553 ใหที่ประชุมรับทราบ   ดังนี้

1. ขยายเครือขายรานอาหารไทยใหครอบคลุมทั่วโลก  และขยายเครือขายรานอาหารและเบเกอรี่ชอพ ให
ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

2. สรางนวัตกรรมดานแนวทางการดําเนินธุรกิจ  กระบวนการ  และสินคาที่มีผลสําเร็จ และโดดเดน
3. ผลิตสินคาเบเกอรี่  และอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพดี  และมีตนทุนที่แขงขันได 
4. เรงสรางการเจริญเติบโต   และจุดยืนทางการตลาดที่แข็งแกรงของธุรกิจ คาปลีกทั้งในและตางประเทศ
5. สรางผลตอบแทนทางการเงินที่แข็งแกรงและมั่นคงในระยะยาว
6. สรางองคกรแหงความสุข ที่พนักงานทํางานดวยใจรัก และไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
7. มุงมั่นทําสิ่งที่ดีตอชุมชน และตอโลก

เมื่อกลาวภาพรวมในการดําเนินธุรกิจเสร็จแลว ประธานไดขอเริ่มดําเนินการประชุม  โดยพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่   1.  รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552

ประธานไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 ซึ่ง ประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2552 ตามที่จัดสงใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาลวงหนาแลวนั้น  จะมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือขอ
แกไขเพิ่มเติมอยางไรหรือไม 

ไมมีผูถือหุนสอบถามและขอแกไขเพิ่มเติมอยางใด

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น  จึง
ขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง
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   สรุปวา ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เห็นดวย  77,875,908 เสียง  ไมเห็นดวย  100 เสียง  และงดออกเสียง  100 เสียง  จากจํานวนผูถือหุนเขารวมใน
ขณะนั้นทั้งสิ้น  204  คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,876,108  หุน

วาระที่   2.  คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2552

ประธานขอใหที่ประชุมไดพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว พรอมทั้ง
มอบหมายใหนางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการรองผูจัดการใหญไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้  

นางเกษสุดา  ไรวา  กรรมการรองผูจัดการใหญไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป
2552 ที่ผานมา  ซึ่งตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกและการสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศที่ลดลงอยางตอเนื่องตั้งแต
ป 2551 แตบริษัทยังสามารถปฏิบัติงานใหลุลวงไปไดดวยดี  จากดานรายไดจะเห็นไดวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นตอเนื่องอยูที่
รอยละ 7 และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ  30 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว  มีตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ  4.9 กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
รอยละ  10.6 รายไดอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ  2.4 คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ  6.8 คงมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ
30.2 หรือถาเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเปนรอยละ 6.2 ของยอดขาย กําไรตอหุนเทากับ 2.80 บาท ในขณะที่ป 2551 เทากับ
2.15  บาทตอหุน

ในป 2552 บริษัทสามารถเปดสาขาใหม  37 สาขา  รวมเปน  330 สาขา  โดยแบงออกเปนรานอาหาร
100 สาขา  และเบเกอรี่ชอพ  230 สาขา   หรือถาแบงตามทําเลที่ต้ังจะเปนสาขาในกรุงเทพมหานคร  166 สาขา  และกระจาย
อยูตางจังหวัด 164 สาขา ภายใตรูบแบบราน S&P, PATIO, Patara, Vanilla และ Grand Seaside สาํหรับสาขาในตาง
ประเทศจะมีที่อังกฤษ   4 สาขา   สวิสเซอรแลนด   2 สาขา   สิงคโปร   8 สาขา    ไตหวัน   4 สาขา   และจีน   1 สาขา
รวมเปนทั้งสิ้น   19   สาขา

ดานรายไดแบงตามชองทางธุรกิจในป 2552 จะเปนสวนของรายไดของธุรกิจรานอาหารในประเทศรอย
ละ 46.5 ธุรกิจรานเบเกอรี่ชอพรอยละ 29.4 ธุรกิจรานอาหารตางประเทศรอยละ 14.1 ธุรกิจจัดจําหนายรอยละ 9.0 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาจะเปนธุรกิจรานเบเกอรี่ชอพที่เติบโตสูงที่สุดอยูที่รอยละ 19 รองลงมาเปนธุรกิจจัดจําหนายเติบโต
อยูที่รอยละ 8 แตธุรกิจรานอาหารตางประเทศลดลงรอยละ 0.5 เนื่องจากภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจในตางประเทศ  รวมท้ัง
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นในปที่ผานมา   สําหรับดานรายไดแบงตามรายผลิตภัณฑในป
2552 จะเปนสวนของผลิตภัณฑเบเกอรี่รอยละ 44.8 อาหารและเครื่องดื่มในประเทศรอยละ 30.2 ผลิตภัณฑอาหารในตาง
ประเทศรอยละ 14.1 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปรอยละ 8.4 และผลิตภัณฑยอยอื่นรอยละ 2.5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
จะเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่เติบโตสูงที่สดุอยูที่รอยละ 10 รองลงมาเปนผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในประเทศและผลิตภัณฑ
อาหารสําเร็จรูปที่เติบโตเทากันอยูที่รอยละ 7 

ดานโครงสรางของตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในป 2552 คิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 56.2 ของ
ยอดขาย  ลดลงจากป 2551  ที่อยูในสัดสวนรอยละ  57.5  ของยอดขาย  
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ดานคาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในป 2552 คิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ
36.3  ของยอดขาย  ลดลงจากป 2551  ที่อยูในสัดสวนรอยละ 36.5  ของยอดขาย   

พรอมกันนี้ยังไดนําเสนอรายการผลรวมของสินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุนตามที่ปรากฏใน
งบดุล ณ สิ้นป 2552 โดยเปรียบเทียบกับป 2551 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลา  3 ปที่ผานมา
ซึ่งแสดงไดถึงฐานะการเงินที่เขมแข็งของบริษัท และอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญประกอบดวยอัตรากําไรขั้นตน ที่ดีขึ้นจากป
กอนมาอยูที่รอยละ  43.8 ของยอดขาย อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูที่รอยละ  6.2 ของยอดขาย  ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (ROA) ดีขึ้นจากปกอนมาอยูที่รอยละ 11.1 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ดีขึ้นจากปกอนมาอยูที่รอยละ
14.6 และอัตราสวนหน้ีสินตอทุนจะอยูในอัตราประมาณ 0.3 ตอ 1 เทากับปที่แลว  สําหรับมูลคาตามบัญชีตอหุนสูงขึ้นจากป
กอนมาอยูที่  19.53  บาทตอหุน  กําไรตอหุนเพิ่มขึ้นเปน  2.80  บาทตอหุน

จากนั้นประธานใหผูถือหุนไดสอบถามผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กรรมการรองผูจัดการใหญไดช้ีแจงวาในป 2552 มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบัญชีเงินฝาก
ที่เปนเงินตราตางประเทศเมื่อคิดเปนเงินบาทมีอยูประมาณ 75 ลานบาท โดยขาดทุนประมาณ 10 ลานบาท และ ณ สิ้นป ยอด
ขายของสาขาตางประเทศเมื่อคิดเปนเงินบาทจะลดลงประมาณรอยละ 11 แตถาคิดตามเงินตราของประเทศที่สาขานั้น ๆ ตั้งอยู
จะลดลงไปประมาณรอยละ 6 ไดแก ประเทศไตหวัน และสิงคโปร ซึ่งจะลดลงมาก แตสาขาที่ประเทศอังกฤษโตขึ้นรอยละ
3    และประเทศสวิสเซอรแลนดโตขึ้นรอยละ   1 

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การคาของบริษัทยอย คือ บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  และ
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด   ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุวามีหนี้การคาอยู  1.8
ลานบาท   และตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว  1.1  ลานบาทนั้น   เกิดจากสาเหตุอะไรและทําไมตองตั้งหนี้สูญดวย

กรรมการรองผูจัดการใหญไดช้ีแจงวาการตั้งสํารองหนี้สูญดังกลาวเกิดจากบริษัท เอส แอนด พิซซานอต
ติ (ประเทศไทย) จํากัด  ที่ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือใหมเปนบริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด    ภายหลังจากบริษัทไดเขาซื้อ
หุนจากผูถือหุนอีกฝายหน่ึง  เนื่องจากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว   และติดขัดกับปญหาการ
ปฏิบัติงานบางอยางทําใหบริษัทมีความจําเปนตองซื้อหุนดังกลาวมาเพื่อบริหารเอง ซึ่งในขณะนั้นยังคงมีหนี้คงคางอยู เชน คา
ซื้อสินคาวัตถุดิบ  คาบริการของศูนย Call Center ที่คางเกินกําหนดระยะเวลา  1 ป ตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการดอยคาของ
สินทรัพย บริษัทตองพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายนี้ แตอยางไรก็ดีภายหลังจากบริษัทไดเขามาบริ
หารและแกไขปญหาตาง ๆ แลวทําใหกิจการของบริษัทนี้ดีขึ้นเปนลําดับ

 ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมอยางใด  

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น จึง
ขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง 

8/ สรุปวา...
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สรุปวา  ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่
เห็นดวย  77,950,928 เสียง  ไมเห็นดวย   - เสียง  และงดออกเสียง  100 เสียง    จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะ
นั้นทั้งสิ้น  220  คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,951,028  หุน

วาระที่   3.  พิจารณาอนุมัติบัญชีงบดุล และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552

ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาบัญชีงบดุล และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีดังแสดงผลการดําเนินงานทั้งในรูปของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทอยางละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปที่สงใหแกผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว  โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวาถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และขอเรียนเชิญนางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลาววาคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอีก
จํานวน  2 ทานคือ  นายดุสิต  นนทะนาคร  และนางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล   สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัด
ใหมีการประชุม  4 ครั้ง  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการบริษัท  ซึ่งรวมถึงการ
สอบทานรายงานงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและประจําป การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และสอบทานรายการระหวางกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก  เพื่อให
มั่นใจวารายงานงบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เปนที่ยอมรับ  และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองพอ
เพียง  ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข   คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะ
กรรมการบริษัทและผูบริหาร  โดยไดรายงานผลการประชุมและรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะชื่อผูสอบบัญชีและคาตอบแทนประจํา
ป 2553  ตอคณะกรรมการบริษัทอีกดวย

จากนั้นประธานใหผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนเพิ่มเติม

ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น  

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น จึง
ขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง

สรุปวา  ที่ประชุมมีมติอนุมัติบัญชีงบดุลและงบกําไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2552 ดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เห็นดวย  77,951,028 เสียง   ไมเห็นดวย  100 เสียง  และงดออกเสียง  100 เสียง  จาก
จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะนั้นทั้งสิ้น  222  คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,951,228  หุน 

9/ วาระที่ 4...
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วาระที่   4.  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 

ประธานมอบใหนายประเวศวุฒิ  ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ  เสนอตอที่ประชุม

นายประเวศวุฒิ  ไรวา  กรรมการผูจัดการใหญ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2552
ตามที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมนั้น จากผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินรวมบริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2552 จํานวน  293,039,643 บาท     จึงพิจารณาจัดสรรเปนเงินปนผล
261,715,682.50 บาท คิดเปนอัตรา 2.50 บาท/หุน และคิดเปนรอยละ 89.31 ของกําไรสุทธิ และเนื่องจากไดมีการจาย
เงินปนผลระหวางกาลไปแลว   ในอัตราหุนละ  0.50 บาท    จํานวน  104,686,273 หุน   เปนจํานวนเงิน   52,343,136.50 บาท
คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ในอัตราหุนละ  2.00 บาท   จํานวน  104,686,273 หุน   รวมเปนจํานวนเงิน  209,372,546
บาท โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล
วันที่ 11 มีนาคม  2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่  12  มีนาคม  2553   โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  17  พฤษภาคม  2553 

จากนั้นประธานใหผูถือหุนไดสอบถามหรือเสนอความเห็นในการจัดสรรกําไรประจําป 2552

ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น  

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น จึง
ขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 และรับทราบ
การจายเงินปนผลระหวางกาล ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เห็นดวย 77,951,390 เสียง ไมเห็นดวย 100 เสียง และ
งดออกเสียง  100 เสียง  จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะนั้นทั้งสิ้น  226 คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น
77,951,590  หุน

วาระที่   5.  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอวาในทุกปบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมา  จึงเห็นควรขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการ  ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนด
สําหรับกรรมการบริษัทจํานวน  9 ทาน ในอัตราทานละ  200,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจํานวน  3 ทาน  ในอัตราทาน
ละ 250,000 บาท  รวมเปนเงินบําเหน็จใหแกกรรมการที่อยูในตําแหนงในป 2552 รวมกันทั้งสิ้น 2,550,000 บาท  โดยใหจาย
จากบัญชีทําการของบริษัท ภายในเดือนพฤษภาคม  2553 และสําหรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนด  20,000
บาท/ครั้ง/ทาน  เพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่กําหนดไว  10,000 บาท/ครั้ง/ทาน    และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
20,000  บาท/ครั้ง/ทาน  เทากับปที่ผานมา  สําหรับป  2553  หรือจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนดเปนอยางอื่น

 10/ จากนั้นประธาน...
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จากนั้นประธานใหผูถือหุนไดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ

ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น  

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน    โดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น
จึงขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง

สรุปวา  ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ตามที่กฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดคา
บําเหน็จกรรมการสําหรับกรรมการบริษัทจํานวน   9 ทาน   ในอัตราทานละ  200,000 บาท   และกรรมการตรวจสอบจํานวน
3 ทาน   ในอัตราทานละ  250,000 บาท     และสําหรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเปน
20,000 บาท/ครั้ง/ทาน     และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเทากับปที่แลว  20,000 บาท/ครั้ง/ทาน
สําหรับป  2553 หรือจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนดเปนอยางอื่น  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เห็นดวย
77,949,290 เสียง ไมเห็นดวย 2,700 เสียง และงดออกเสียง 600 เสียง จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะนั้น
ทั้งสิ้น  227  คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,952,590  หุน

วาระที่   6.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

ประธานเสนอวาตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหผูเปนกรรมการของบริษัทตองหมุนเวียนกันออกจาก
ตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน  1  ใน  3  ของกรรมการทั้งหมด  และในปนี้กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน   4   ทาน    คือ

1. นายขจรเดช ไรวา
2. นางเกษสุดา ไรวา
3. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
4. นางปรารถนา มงคลกุล

โดยที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อรับ
การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท  แตไมมีผูถือหุนทานใดไดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นใดเขามายังบริษัท  ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทโดยกรรมการผูไมมีสวนไดสวนเสียไดพิจารณาแลวเพื่อประโยชนแกการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดเห็นควรเสนอตอ
ผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ปรากฎรายละเอียดขอมูลของกรรมการทั้ง 4 ทาน ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลวนั้น

จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น
11/ เมื่อไมมี...
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น   ประธานเสนอวา สําหรับวาระนี้ขอใหผูถือ
หุนทุกทานพิจารณาลงมติโดยสามารถเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเปนรายบุคคล เพื่อให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะสามารถใชดุลพินิจวาเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง ยกเวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งจะตองมีการมอบอํานาจโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นที่แบงการออก
เสียงลงคะแนนเปนสวน ๆ ได และขอใหสงมอบบัตรลงคะแนนแกเจาหนาที่เพื่อนําไปรวบรวมนับคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ตองครบกําหนดออกตามวาระเปนราย
บุคคล

เจาหนาที่ฝายเลขานุการบริษัทไดประกาศผลการนับคะแนนเปนดังนี้

1. นายขจรเดช   ไรวา มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวย  77,953,923 เสียง คิดเปน
รอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมด คะแนนเสียงไมเห็นดวย
1,500 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0019 ของจํานวนเสียงทั้งหมด  
และงดออกเสียง   6,600 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0085 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมด  

2. นางเกษสุดา  ไรวา ผู ถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวย   77,955,423 เสียง  คิดเปน
รอยละ  99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมด  คะแนนเสียงไม เห็นดวย
500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนเสียงทั้งหมด และ
งดออกเสียง  6,100 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0078 ของจํานวน
เสียงทั้งหมด  

3. นางสาวคัทลียา  แสงศาสตรา ผูถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวย  77,952,823 เสียง  คิดเปน
รอยละ 99.99  ของจํานวนเสียงทั้งหมด  คะแนนเสียงไม เห็นดวย
1,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0023 ของจํานวนเสียงทั้งหมด  
และงดออกเสียง   7,400 เสียง   คิดเปนรอยละ  0.0095 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมด  

4. นางปรารถนา  มงคลกุล ผู ถือหุนลงคะแนนเสียงเห็นดวย   77,941,815 เสียง  คิดเปน
รอยละ 99.97  ของจํานวนเสียงทั้งหมด  คะแนนเสียงไม เห็นดวย
20,108 คิดเปนรอยละ 0.0258 ของจํานวนเสียงทั้งหมด   และ   
งดออกเสียง 100 เสียง   คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวน 
เสียงทั้งหมด  

สรุปวา ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้งหมดกลับเขา
เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ  จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะนั้นทั้งสิ้น  232 คน  นับจํานวน
หุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,962,023  หุน

12/ วาระที่ 7....
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วาระที่   7.   พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2553

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน   โดยมอบใหนางสาว
คัทลียา  แสงศาสตรา  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เปนผูเสนอตอที่ประชุม 

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอวาในป 2553 ทางสํานักงานสอบบัญชี
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  โดย นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3440 และ/หรือ นางสาววิภาวี
บุณยประสิทธิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3096 และ/หรือ นางสาวนัชลี  บุญญะการกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3126
และ/หรือ นายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่
4292 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหสํานักงานสอบบัญชี ดีลอย
ท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2553 และกําหนดคาตอบแทนจํานวน 1,860,000 บาท    และสําหรับกลุมบริษัทยอยบางสวนใน
ประเทศไทย  1,140,000 บาท  และคาบริการอื่น  62,400 บาท   รวมเปนคาตอบแทนทั้งสิ้น  3,062,400 บาท  เทากับปที่ผานมา
แมจะมีสาขาเพิ่มขึ้นในปนี้   ทั้งนี้การนําเสนอดังกลาวไดผานการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตาม
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฎในรายงานประจําป

จากนั้นประธานไดใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

 ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด  

ประธานขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนแสดงความประสงคลงคะแนนเสียงเปนอยางอื่น จึง
ขอใหที่ประชุมใชบัตรลงคะแนนเสียง

สรุปวา  ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2553
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เห็นดวย   77,962,251 เสียง   ไมเห็นดวย   300 เสียง    และงดออกเสียง
600  เสียง   จากจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมในขณะนั้นทั้งสิ้น  245  คน  นับจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น  77,963,151  หุน

วาระที่   8.  เรื่องอื่น ๆ

ประธานแถลงวาตามที่บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทเชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระตาง ๆ
ใหที่ประชุมพิจารณาลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระอื่น ๆ เขามายังบริษัทแตอยางใด จึงไมมีการนําเสนอ
เรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ แตจะเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ได  

พรอมกันนี้ ประธานไดใชโอกาสนี้เรียนชิญ  นายดุสิต  นนทะนาคร  กรรมการบริษัท  ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานสภาหอการคาไทยไดกลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการคาในปจจุบันใหผูถือหุนไดรับทราบดวย ดังนี้

13/ นายดุสิต...
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นายดุสิต  นนทะนาคร  กรรมการบริษัทไดกลาวโดยสรุปวา  ความเปนจริงแลวประเทศไทยมีความได
เปรียบทางดานภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ังดีกวาประเทศอื่น ๆ อีกมาก จึงมีโอกาสสรางความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจใน
ระดับอัตรา 4-5% ไดทุกป  และในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุน  เริ่มมีความเจริญเติบโต
แลว จึงเปนโอกาสของภาคธุรกิจสงออกจะสามารถขยายการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง   แตเนื่องจากปญหาของประเทศใน
ขณะนี้ไดบั่นทอนโอกาสการคาขายของประเทศมาก โดยเฉพาะชวงไตรมาสที่ 3 และ 4 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักธุรกิจใน
ตางประเทศลดลงไป ทําใหไมมั่นใจที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อติดตอธุรกิจการคา    ซึ่งในวันที่  10 พฤษภาคมนี้
ทางหอการคาไทยจะจัดงาน     “Thailand Food Export” อันเปนงานที่ถือวาใหญที่สุดในเอเชียและจะเปดโอกาสใหผูซื้อ
สินคาจากตางประเทศไดมาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินคาไทยสําหรับปหนา     ซึ่งปกติในทุกปจะมีผูซื้อสินคามารวมงานประมาณ
9,000 – 10,000 ราย  แตในขณะนี้ขอยกเลิกไปแลวประมาณ 8,500 ราย เหลืออยูประมาณ  1,000 กวารายเทานั้น   ทําให
หอการคาไทยมีความจําเปนตองยกเลิกการจัดงานไปกอนและหวังวาจะสามารถจัดงานไดภายในเดือนมิถุนายนนี้  เนื่องจากได
ลงทุนดําเนินการไปแลวเปนเงินจํานวนมาก  ทําใหประเทศตองสูญเสียโอกาสทางการคา และเสียตลาดใหแกประเทศคูแขงขัน
ซึ่งจะสงผลตอครึ่งหลังของปไปจนถึงปหนาอยางมาก ดังนั้นพวกเราทุกคนตองชวยกันคลี่คลายปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี
เพื่อสรางความเชื่อมั่นกลับมาสูประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนั้นกรรมการบริษัทยังไดเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินที่บริษัท
ไดดําเนินการอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา  ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ  6 เดือน จะสิ้นสุด
ในราวเดือนกันยายนหรือตุลาคม  ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมายทุกประการ    และ
ขณะนี้บริษัทยังไมมีการซื้อหุนคืนแตอยางใด โดยหากมีการซื้อหุนจะตองดําเนินการรายงานใหแกตลาดหลักทรัพยและ
สํานักงาน กลต. ทราบทุกครั้ง

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแลว  ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขา
รวมประชุมในวันนี้  และปดประชุมเวลา 11.55  น.

ลงช่ือ                                                             ประธานที่ประชุม
(         นางภัทรา     ศิลาออน           )

ลงช่ือ                                                             เลขานุการที่ประชุม
(            นายวิทูร    ศิลาออน           )


