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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

สถานที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด "หองซารอน บี" ช้ัน 2 เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

วันที่และเวลา วันพฤหัสท่ี 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวพวงผกา อํานาจผานศึก เลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปนเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการที่
ประชุม”) แจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลเก่ียวกับจํานวนทุนและ จํานวนหุนของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ดังน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 265,900,484 บาท 

หุนสามัญท่ีจําหนายแลว 265,900,484 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ   1 บาท 

บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันท่ี 8 
มีนาคม 2555 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 9 มีนาคม 2555 

เลขานุการท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะเขารวมประชุมรวม 51 ราย นับรวมจํานวนหุนได 258,699,775 หุน หรือคิดเปนรอยละ 97.292 ของ
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนท่ีจําหนาย
ไดท้ังหมดของบริษัทฯ 

เลขานุการท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในสวนของการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุม ดังน้ี 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตน
ถือ โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ให
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
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• กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการลงคะแนน 

• การลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ
ใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งจะช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบใน
ภายหลัง หากไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือ
เห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนตอมติท่ีนําเสนอ สําหรับผูถือหุนท่ี ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให และยกมือ
ใหเจาหนาท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน 

• ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด และสวนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี
เห็นดวย สําหรับผูถือหุนท่ีออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลาน้ี ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไว
กอน และสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท้ังน้ี การลงมติ
ในการประชุมครั้งน้ี เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ แตบริษัทฯ มี
การเก็บคะแนนผูเขารวมประชุมท้ังหมดเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

• การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ ถือวาการลงคะแนนเปนโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหน่ึงชอง 

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ 

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู  

หากผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงช่ือกํากับ 

3) กรณีผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบให
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ บริษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผู
ถือหุนหรือผูมอบฉันทะ 

กรณีผูถือหุนตางประเทศซ่ึงแตงต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียง
ท่ีจะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 

4) กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงตามวาระ 
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4.1  ผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบใหกรรมการ
ออกเสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุน หรือผูมอบฉันทะ บริษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนหรือผู
มอบฉันทะ 

4.2  บริษัทฯ จะเสนอใหพิจารณาเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคน
ลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจาหนาท่ีจะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง สําหรับการพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการแตละคนกอน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงแลว 

5) ภายใตขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 กําหนดวา “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด” ดังน้ัน ในการ
พิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนวาเห็นดวยในวาระน้ันๆ หรือไม บริษัทฯจะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดวย” ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทาน้ัน โดยใน
กรณีผูถือหุนมีการออกเสียงลงคะแนน “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือวาผูถือหุนไม
อนุมัติในวาระน้ันๆ 

6) ผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได 
โดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม 

7) คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุม
ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน 

ภายหลังจากการช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการท่ีประชุมไดแจง
ใหท่ีประชุมทราบวาในการนับคะแนนในครั้งน้ี บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ 
จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสวิตา ปตะวรรณ เปนพยานในการนับคะแนน และมีผูถือหุน 2 คน รวมเปน
พยานในการนับคะแนน และกอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีตองการซักถาม แจงช่ือ และนามสกุลใหท่ี
ประชุมทราบกอนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถาม หรือความเห็นท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการ
ประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถาม หรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีซ้ํากัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ี
กําหนด 

ท้ังน้ี กรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุมในครั้งน้ี มีดังตอไปนี้ 
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กรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 

1) นายโพธิพงษ ล่ําซํา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

2) นายสุจินต หวั่งหลี รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3) ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) นายโชติพัฒน พีชานนท รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 

5) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

6) นายสมชาย บุลสุข กรรมการ ,  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และ
ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร 

7) นายฐิติวุฒ์ิ บุลสุข กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

8) ศาสตราจารยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน กรรมการอสิระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) นายประสงค สุขุม กรรมการอิสระ 

10) ศาสตราจารยพิเศษ เรวัต ฉ่ําเฉลิม  กรรมการอิสระ 

11) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ 

12) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  กรรมการ 

13) นายการณ จิตรวิมล กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 

1) นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ  กรรมการ 
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ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1) นายทนงศักดิ์ โอสถานนท ผูอํานวยการฝายการเงิน 

2) นายปริญญา เพ่ิมพานิช ผูอํานวยการฝายการตลาดและปฏิบัติการขาย 

3) นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

1) นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  

2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

1) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา  

นายโพธิพงษ ล่ําซํา ประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”)  

ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุน และผูรวมประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554  

ประธานฯ ช้ีแจงวาวาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2554 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 โดยบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงาน
การประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรอง ท้ังน้ี สําเนา
รายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2554 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 26 
สิงหาคม 2554 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,701,378 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากตอนเริ่มเปดประชุมทําใหใน
วาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด 
จํานวน 258,701,378 เสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 

ประธานฯ ช้ีแจงวาในวาระน้ีเปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ปรากฏอยูในรายงานประจําปตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ขอใหคุณ
ฐิติวุฒ์ิ บุลสุข (“คุณฐิติวุฒ์ิฯ”) กรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานใหท่ีประชุมทราบ 

คุณฐิติวุฒ์ิฯ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ในป 2554 เปนปท่ีบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
หลายประการในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีสงผลในแงลบตอปริมาณการบริโภค
เครื่องด่ืม โดยในชวงตนปประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีแตกตางจากฤดูรอนปกติ และประสบปญหาอุทกภัยใน
พื้น ท่ีภาคใต  สวนในชวงปลายปประเทศไทยประสบกับปญหามหาอุทกภัยในพื้น ท่ีภาคกลาง  และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมาก ทําใหบริษัทฯ ตองหยุดการ
ดําเนินการผลิตในสวนของโรงงานในจังหวัดปทุมธานี และโรงงานในจังหวัดนครสวรรค เปนเวลากวา 1 เดือน ซึ่ง
ปญหามหาอุทกภัยดังกลาว นอกจากจะสงผลกระทบตอบริษัทฯ แลว ยังสงผลกระทบกับบริษัทคูคา และรานคา
ตางๆ รวมท้ังผูบริโภคเปนจํานวนมากดวย 

ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน ไดสงผลกระทบตอผลประกอบการประจําป 2554 ของบริษัทฯ กลาวคือ 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 21,292 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 3 จากป 2553 แตเนื่องจากบริษัทฯ ตองรับ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย คิดเปนมูลคา 196 ลานบาท ทําให
งบการเงินรวม มีผลกําไรในป 2554 จํานวน 55.1 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 88 จากป 2553 รายละเอียดงบ
การเงินของบริษัท คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท ผูอํานวยการฝายการเงิน จะช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบในวาระถัดไป 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ในวาระน้ี เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2554 ใหท่ีประชุมผูถือหุน
รับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ประธานฯ ช้ีแจงวางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีแสดงไวในรายงาน
ประจําป ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว คณะกรรมการจึงขอเสนอ
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยขอใหคุณทนงศักดิ์ โอ
สถานนท (“คุณทนงศักดิ์ฯ”) ผูอํานวยการฝายการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 

คุณทนงศักดิ์ฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา งบการเงินประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ 
ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 21,292 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ประมาณรอยละ 3 
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม และมีตนทุนขายและตนทุนใหบริการ 17,228 ลานบาท ลดลงจากป 2553 
นอกจากนี้บริษัทฯ รับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทรวม จํานวน 196 ลานบาท ทําใหงบการเงินรวม
แสดงกําไรสุทธิประมาณ 55.1 ลานบาท สําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาระสําคัญในสวนของงบแสดงฐานะทาง
การเงิน บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานต้ังแตตนป 2554 
ทําใหงบการเงินของบริษัทฯ แสดงภาระหน้ีสินท่ีสูงข้ึนประมาณ 888 ลานบาท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

คุณจิณพักตร พรพิบูลย (ผูถือหุน) สอบถามดังน้ี 

• ขอทราบสาเหตุท่ีทําใหตนทุนขายและตนทุนใหบริการ และคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลงจาก
ป2553 และบริษัทฯ จะยังคงยึดแนวทางการบริหารเชนนี้ตอไปหรือไม หรือบริษัทฯใชแนวทางบริหาร
ดังกลาวเฉพาะในชวงเหตุการณน้ําทวม 

คุณฐิติวุฒ์ิ บุลสุข(กรรมการผูจัดการ) ช้ีแจงดังน้ี 
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• สาเหตุหลักท่ีทําใหตนทุนขายลดลง เนื่องจากตนทุนแปรผันตามยอดขายท่ีลดลง และผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการขายผลิตภัณฑท่ีมีกําไรใหมากข้ึน สําหรับคาใชจายการบริหารท่ีลดลงน้ัน เกิดจาก
การปรับเปลี่ยนวิธีทํางาน และการปรับอัตรากําลังพลท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
ดําเนินการตามแนวทางบริหารดังกลาวมาอยางตอเนื่องต้ังแตตนป 2554 แลว 

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) ไดสอบถามดังน้ี 

• สาเหตุท่ีรายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กนอย แมจะไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม 

• สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 196 ลานบาทเกิดจากสาเหตุใด และมีหลักในการรับรู
อยางไร 

• บริษัทรวมดังกลาวคือบริษัทใด และดําเนินธุรกิจอะไร 

• สาเหตุท่ีเงินลงทุนในบริษัทรวมในป 2553 จํานวน 244 ลานบาท จึงลดลงเปนจํานวน 18 ลานบาทในป 
2554 

• กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานประมาณ 39 ลาน
บาทเกิดจากอะไร 

• สัดสวนการขายผลิตภัณฑประเภทไมอัดลมของบริษัทฯ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากกวาผลิตภัณฑประเภทอัด
ลม จึงขอทราบวาทิศทางการขายผลิตภัณฑประเภทไมอัดลมในอนาคตจะเปนอยางไร 

ผูบริหารของบริษัทฯ (คุณฐิติวุฒ์ิ บุลสุข และ คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท) ช้ีแจงดังน้ี 

• การท่ีรายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอย แมจะตองประสบกับภาวะน้ําทวม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการเตรียมปองกันน้ําทวมได ซึ่งแมน้ําจะทวมบริเวณโรงงาน แตก็ยังสามารถดูแลเครื่องจักรไวได 
และ สามารถฟนตัวภายหลังภาวะน้ําทวมไดเร็ว จึงทําใหบริษัทฯ สามารถบรรเทาความเสียหายจากนํ้าทวม
ได 

• บริษัทรวมของบริษัทฯ คือบริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทผลิตพรีฟอรม และขวด PET  
ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเชนกัน และบริษัทฯไดมีการรับรูผลขาดทุนดังกลาว ตามสัดสวนการ
ถือหุน ในบริษัทดังกลาว และหากบริษัทรวมไดรับชดเชยคาเสียหายนํ้าทวมจากบริษัทประกันภัยในปหนา 
บริษัทฯจะรับรูเงินท่ีไดรับชดเชยดังกลาวกลับมาเปนรายไดในป 2555 

• เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงโดยแสดงยอดจํานวน 18 ลานบาทในป 2554 นั้น เกิดจากการรับรูผลขาดทุน
ตามสัดสวนการถือหุน หักดวยเงินปนผลรับ 

• กําไรจากโครงการผลประโยชนพนักงาน เกิดจากผลแตกตางจากประมาณการท่ีประมาณไวสูงกวายอดท่ี
เกิดข้ึนจริง ในเรื่องของอัตราเงินเดือน และจํานวนพนักงาน 
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• แนวโนมการขายในอนาคตบริษัทฯ มุงเนนการขายผลิตภัณฑท่ีมีกําไร โดยโอกาสในการขายผลิตภัณฑ
ประเภทไมอัดลม มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑน้ําด่ืม อยางไรก็ตาม ปริมาณ
การขายในป 2554 ยังไมสะทอนภาพท่ีเปนจริงท้ังหมด เนื่องจาก บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
น้ําทวม 

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูถือหุน) สอบถามดังน้ี 

• ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่น ซึ่งเปนเงินชดเชยคาเสียหายจากน้ําทวม จํานวน 65 ลานบาท ขอทราบวา
ในความเปนจริง บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากบริษัทประกันภัยท้ังหมดหรือไม 

• ปจจัยท่ีทําใหคานํ้ามันเช้ือเพลิงในป 2554 สูงข้ึนจากปกอนคืออะไร 

• อางถึงรายงานประจําป 2554 หนา 144 ทําไมคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรป 2554 ท่ีบันทึกในคาใชจายในการ
ขาย จึงลดลงจากปกอน ในขณะท่ีคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรป 2554 ท่ีบันทึกในคาใชจายในการบริหาร
กลับมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ (คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คุณฐิติวุฒ์ิ บุลสุข และคุณทนงศักดิ์ โอสถานนท) 
รวมกันช้ีแจงดังน้ี 

• เงินท่ีบริษัทฯ ไดรับชดเชยคาเสียหายจากนํ้าทวมท่ีรับรูจํานวน 65 ลานบาทในปนี้ เปนคาความเสียหายจาก
สินคาคงเหลือ สําหรับมูลคาความเสียหายของทรัพยสินท้ังหมดนั้น บริษัทฯ จะไดรับเงินชดเชยจากการ
ประกันภัย 2 ประเภท คือ การประกันภัยประเภท All Risks โดยมูลคาเงินท่ีบริษัทฯจะไดรับชดเชยจะ
คํานวณจากผลตางของมูลคาทรัพยสินท่ีประเมินตาม Replacement Cost หักดวยมูลคาทรัพยสินตามบัญชี 
ซึ่งปจจุบันมียอดคงเหลือนอยมาก และการประกันภัยประเภท Business Interruption คือ การประกัน
รายไดในชวงท่ีธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทประกันภัยกําลังอยูระหวางดําเนินการใหกับบริษัทฯ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ คาดวาจะไดเงินรับชดเชยจากการประกันท้ัง 2 ประเภทภายในป 2555 

• ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการบริหารใหมีปริมาณการใชน้ํามันลดลง แตเนื่องจากราคาน้ํามันตอลิตรปรับตัว
สูงข้ึน ทําใหบริษัทฯ มีคานํ้ามันเช้ือเพลิงสูงข้ึนจากปกอน 

• คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรโดยรวมของบริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ แตเนื่องจากในชวง
น้ําทวม พนักงานขายของบริษัทฯ ไมสามารถออกไปปฏิบัติหนาท่ีได จึงไดมีการปรับการบันทึกประเภท
คาใชจายดังกลาว จากคาใชจายในการขาย เปนคาใชจายในการบริหารแทน 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนน
เสียงดังน้ี 
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มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 258,711,508 เสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ขอใหคุณฐิติวุฒ์ิ บุลสุข (“คุณฐิติวุฒ์ิฯ”) กรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ี
ประชุม 

คุณฐิติวุฒ์ิฯ ช้ีแจงวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของกิจการสําหรับป 2554 จํานวน  264,921,743.- บาท และ 
ไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 
ซึ่งหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ 
กัน นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในป 2554 บริษัทฯ ไมจัดสรรกําไร
สุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว  

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว (ถามี) ท้ังน้ี การจายเงินปน
ผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ
ดําเนินงาน ป 2554 และการจายเงินปนผล ดังน้ี 
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• ไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ป 2554 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุน
สํารองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

• จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.75 บาท  ซึ่งคิด
เปนรอยละ 75.3 ของกําไรสุทธิประจําป 2554 โดยใหจายจากกําไรสุทธิป 2554  และบริษัทฯ ได
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 27 เมษายน 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน ในวันท่ี 30 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555  

• การจายเงินปนผลในอัตราขางตนเปนอัตราท่ีสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบรษัิทฯ 
และเปนอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาเหมาะสม สําหรับปท่ีผานมา ท่ีประชุมผู
ถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท คิดเปนรอยละ 76.2 ของกําไรสุทธิ 
ประจําป 2553 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมมีมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และ
อนุมัติการจายเงินปนผล  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และอนุมัติการ
จายเงินปนผล ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 258,711,508 เสียง 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ 

ประธานฯ ขอใหคุณสุจินต หวั่งหลี (“คุณสุจินตฯ”) กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปน
ผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 คุณสุจินตฯ ช้ีแจงวา เงินบําเหน็จกรรมการท่ีเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดย
พิจารณาเงินบําเหน็จดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1)  จายเงินบําเหน็จใหแกกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงอยูจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ
กรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งไดแจง
ความประสงคท่ีจะไมขอรับการพิจารณาเลือกต้ังใหเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง เปนจํานวน 9.8 
ลานบาท 

2) คาตอบแทนกรรมการ เห็นควรเสนอใหพิจารณาอนุมัติ คาตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราเดิมท่ี
ไดอนุมัติไวแลวในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2552 
และคาตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมท่ีไดอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปผู
ถือหุนครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2551 

ท้ังน้ี ในป 2554 ไดมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหจัดต้ัง อนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อนุกรรมการคณะอื่น 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังน้ี 

 คาตอบแทนรายป คาเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 
 - รองประธานคณะกรรมการ 
 - ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

และประธานคณะเจาหนาท่ีบริหาร 
 - กรรมการอื่น 

 
240,000 บาท 
180,000 บาท 
240,000 บาท 

 
120,000 บาท 

 
40,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 
40,000 บาท/ครั้ง 

 
20,000 บาท/ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 
 - กรรมการ 

 
160,000 บาท 
80,000 บาท 

 
50,000 บาท/ครั้ง 
25,000 บาท/ครั้ง 
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 คาตอบแทนรายป คาเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 
 - กรรมการ 

 
80,000 บาท 
40,000 บาท 

 
25,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 

- กรรมการ 

 
80,000 บาท 
40,000 บาท 

 
25,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 
 - รองประธาน 
 - กรรมการ 

 
80,000 บาท 
60,000 บาท 
40,000 บาท 

 
25,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร 
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ 
 - รองประธาน 
 - กรรมการ 

 
80,000 บาท 
60,000 บาท 
40,000 บาท 

 
25,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสําคัญสรุป ดังน้ี 

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูถือหุน) สอบถามดังน้ี 

• คาบําเหน็จกรรมการในป 2554 และอัตราคาตอบแทนท่ีเสนอในครั้งน้ีเปนอัตราเดียวกันหรือไม 

คุณสุจินตฯ ไดช้ีแจงดังน้ี  

• ในป 2554 บริษัทฯไดกําหนดบําเหน็จกรรมการจํานวน 18 ลานบาท แตในสวนของอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในปนี้ไดกําหนดในอัตราเดียวกันกับป 2554 

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) แสดงความคิดเห็นดังน้ี  

• เนื่องจากในปนี้บริษัทฯ มีกําไรลดลงจากปท่ีแลว คณะกรรมการจึงไดเสนอคาบําเหน็จกรรมการ
ลดลง ดังน้ัน หากในปหนาบริษัทฯ มีผลกําไรมากข้ึน เห็นวาคณะกรรมการควรพิจารณาเสนอคา
บําเหน็จกรรมการเพ่ิมข้ึนดวย 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2)  ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 258,711,508 เสียง 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ ขอใหคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (“คุณฐาปนฯ”) ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

คุณฐาปนฯ ช้ีแจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14  กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป  ซึ่งรายนามกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ไดแก  

(1) นายประสงค สุขุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ กรรมการ 

(3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

(4) นายการณ จิตรวิมล กรรมการ 

(5) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ท้ังน้ี กรรมการท่ีมีรายช่ือในลําดับท่ี 5 กลาวคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค แจงความประสงคไม
ขอรับการพิจารณาเลือกต้ังใหเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เสนอแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ประสบการณ โดยผูถูกเสนอช่ือจะตองไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
ไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ และนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการท่ีครบวาระมิไดออกเสียง  



 

 - 15 - 
 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังบุคคล
ดังตอไปนี้เขาเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

1) นายประสงค สุขุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ     กรรมการ 

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

4) นายการณ จิตรวิมล   กรรมการ 

5) นายปราโมทย พรประภา      กรรมการอิสระ 

โดยบุคคลลําดับท่ี 1 ถึง 4 เปนกรรมการท่ีครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอช่ือเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง สวนลําดับท่ี 5 เปนบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการใหม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติของบุคคลท้ัง 5 ทานใหแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการ ใหกรรมการท่ีไดรับการเลือกต้ังไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีท่ีประชุมผู
ถือหุนอนุมัติในวาระท่ี 5 ในการประชุมคราวน้ี 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม  

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง
ตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกต้ังเปนรายบุคคล 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการจํานวน 5 ทาน คือ 

1) นายประสงค สุขุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ กรรมการ 

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

4) นายการณ จิตรวิมล กรรมการ 

5) นายปราโมทย พรประภา กรรมการอิสระ 

โดยบุคคลลําดับท่ี 1 ถึง 4 เปนกรรมการท่ีครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอช่ือเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง สวนลําดับท่ี 5 เปนบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 
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1. นายประสงค สุขุม 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

2. นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
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4. นายการณ จิตรวิมล 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

5. นายปราโมทย พรประภา 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ท้ังหมด 258,711,508 เสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 

ประธานฯ ขอใหศาสตราจารยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม 

คุณหญิงสุชาดาฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง  นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ 
นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
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เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2555 เปนจํานวนเงิน 1,370,000  บาท เทากับ
คาสอบบัญชีในป 2554 ผูสอบบัญชีตามรายนามดังกลาวไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของ
บริษัทยอยดวย โดยไดปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ต้ังแตป 2550 ซึ่งเปนปท่ี 6 และมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และไมมีความสัมพันธหรือมี
สวนไดเสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2555  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 258,711,508 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระน้ี มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ 
ท้ังหมด 258,711,508 เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาสมควรท่ีจะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนท่ีประสงคจะ
เสนอเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอ
เรื่องอื่นใดน้ันใหอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และสอบถามวามีผูถือหุนประสงคจะเสนอเรื่อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม 

ไมปรากฏวามีผูถือหุนเสนอวาระอื่นเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  
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มีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสําคัญสรุป ดังน้ี 

คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) สอบถามและแสดงความเห็นดังน้ี 

•  ขอเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําด่ืม โดยคํานึงการลดตนทุนคาใชจายในการ
ผลิตบรรจุภัณฑน้ําด่ืม เชน การลดปริมาณน้ําหนักขวด หรือการใชขนาดฝาจุกท่ีบางลง 

• เนื่องจากในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จะเปนวันหมดอายุสัญญา EBA กับบริษัทเปปซ่ี และได
รับทราบขาววาเปปซี่ไดซื้อโรงงานผลิตท่ีมาบตาพุด จึงขอทราบวาบริษัทฯ จะยังคงเปนผูจัด
จําหนายผลิตภัณฑเปปซี่ตอไปหรือไม ผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2555 จะเปนอยางไร 
รวมถึงขอทราบทิศทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ดวย 

คุณฐิติวุฒ์ิ บุลสุขช้ีแจงดังน้ี 

• บริษัทฯ ยังคงยึดใน 4 แนวทางหลัก ของแผนธุรกิจในอนาคตตามท่ีเคยไดรับการอนุมัติจากการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คือ 

1. การขยายการเติบโตของผลิตภัณฑเครื่องด่ืมคริสตัล 

2. การขยายฐานการขายผลิตภัณฑเครื่องด่ืมประเภทไมอัดลมชนิดอื่น 

3. การขยายฐานการเปนผูจัดจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม 

4. การเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องด่ืมนํ้าอัดลม ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการเจรจาระหวางบริษัทฯ 
กับเปปซ่ี  

อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาทางเลือกตางๆ  โดยคํานึงการใชทรัพยากรท่ีมีศักยภาพของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน ซึ่งรวมท้ังระบบการจัดจําหนาย  บุคลากร และทรัพยสินตางๆของบริษัทฯ เพื่อใหไดประโยชน
และผลประกอบการสูงสุด อีกท้ังผูถือหุนใหญปจจุบันของบริษัทฯ คือกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จะมาเสริมความ
แข็งแกรงในดานตางๆ ใหบริษัทฯ อยางมาก 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุน 
ผูรับมอบฉันทะและผูเขารวมประชุม 

ปดประชุม : เวลา 11.45 น.  

 

      โพธิพงษ ล่ําซํา 

 ________________________  

 นายโพธิพงษ ล่ําซํา 

          ประธานในท่ีประชุม 


