รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล ห้ องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 (ฝั่ งโรงแรม)
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

สถานที่

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.
เริ่มการประชุม
นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ กล่าวต้ อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุมและมอบหมายให้ นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ดาเนิ น การประชุม
(“ผู้ดาเนินการประชุม”) ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้น
ของ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

265,900,484

บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

265,900,484

บาท

หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ ว

265,900,484

หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1

บาท

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมรวม 103 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 251,697,571 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.65 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 31 ซึง่ กาหนดไว้ วา่
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้
ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบี ยน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอระเบี ยบวาระการ
ประชุม
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม ดังนี ้
1.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ ปฏิบตั ิการ
ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้


ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน



ในการลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ยกเว้ นในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ จะได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบใน
ภายหลัง หากไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น
เห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจานวนเสียงของท่านต่อมติที่นาเสนอ สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ผ้ ูถื อหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ และ
ยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น



ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนน
ไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้ การลงคะแนน
เสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ
แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่ งใส



การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
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3.

กรณีผ้ ูถือหุ้น ที่ทาหนังสือมอบฉัน ทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ ผ้ ูอื่น เข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบ
ฉัน ทะให้ ก รรมการอิส ระออกเสีย ง และกาหนดให้ ผ้ ูรับ มอบฉัน ทะออกเสีย งลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคราว
เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ

4.

5.

กรณี การลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ
4.1

ผู้ถื อหุ้น ที่ ท าหนังสื อมอบฉั น ทะแบบ ข. ให้ ผ้ ูอื่น เข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ

4.2

บริ ษัทฯ จะเสนอให้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยขอความกรุ ณาผู้ถือ
หุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง จากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง สาหรั บการพิ จารณา
เลือกตังกรรมการแต่
้
ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่ลงคะแนน
เสียงเห็นด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออก
เสียงแล้ ว

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 กาหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ ถือ หุ้ น ซึ่งมาประชุม และมีสิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนโดยให้ น ับ หุ้น หนึ่ง เป็ นเสีย งหนึ่ง ถ้ า มี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด และใน
กรณี ที่ข้อบังคับและกฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึ่ง
เป็ นเสียงหนึง่ ”
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากและคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นว่า
เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ หรื อไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสี ยง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณี ผ้ ูถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็น
ด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ
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6.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของ
ท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

7.

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีตวั แทนจาก บริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส
จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริ ฐ เป็ นพยานในการนับคะแนน และมีผ้ ถู ือหุ้น 2 คน
ร่ วมเป็ นพยานในการนับ คะแนน และก่ อนลงมติใ นแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ซัก ถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ ต้องการซักถาม แจ้ งชื่อ และ
นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถาม หรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ นาไปสอบถาม
หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอให้ ผ้ ูถือหุ้ นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถาม หรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิ
ด้ วย และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1)

นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2)

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3)

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4)

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

5)

นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

6)

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ

7)

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการอิสระ

8)

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

9)

นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระ

10) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
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11) นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ

12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

13) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมการ

14) นางต้ องใจ ธนะชานันท์

กรรมการ

15) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

กรรมการผู้จดั การ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1)

นาย Lau Boon Tuan

ที่ปรึกษา

2)

นายวุฒิพงษ์ หวังสันติธรรม

กรรมการบริ หาร

3)

นางสาวนันทกา วัตรศรี วานิช

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

4)

นางปรางณี ไชยพิเดช

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

5)

นายพีรพงศ์ กริ นชัย

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6)

นายนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

7)

นายพรหมสรรค์ อายนบุตร

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

8)

นายพิบลู ย์ วรวัฒน์

ผู้อานวยการขายอาวุโส ภาค 1

9)

นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์

ผู้อานวยการขายภาค 2, 3, 4

10) นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย

ผู้อานวยการขายภาค 5, 6

11) นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม

ผู้ช่วยอานวยการฝ่ ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1)

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

2)

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง

3)

นายเอกพล คุปต์นนั ทรักษ์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุมจากบริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1)

นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์

2)

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
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โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 15 ท่านเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
100 หลังจากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

ประธานฯ ชีแ้ จงว่าวาระนีเ้ ป็ นการพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยเลขานุการบริ ษัท ได้ จัดทารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารั บรอง ทัง้ นี ้ สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,715,061

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ม้ ีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
จานวน 251,715,061 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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วาระที่ 2

พิจารณารั บ ทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั นที่ 30
กันยายน 2561

ประธานฯ ชี ้แจงว่าในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับ ปี สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมและ ขอให้ นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการผู้จดั การ (“นายเลสเตอร์ ฯ”) เป็ นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายเลสเตอร์ ฯ ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของผลการดาเนินงานและเหตุการณ์
สาคัญของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาระสาคัญโดยสรุ ป ดังนี ้


ในปี 2561 เป็ นปี ที่ตลาดกลุ่มสินค้ าหมุนเวียนเร็ วและเครื่ องดื่มมีการชะลอตัว อย่างไรก็ดี
ตลาดได้ ฟืน้ ตัวในไตรมาสที่ผ่านมา



บริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ 4 เสาหลักธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ ได้ แก่

เสาหลั ก ธุ รกิจ ที่ 1 Portfolio การสร้ างค่านิ ยมในตราสินค้ า (“แบรนด์ ”) ที่ แข็งแรงให้ เป็ นที่
ต้ องการของผู้บริ โภค
บริ ษัท ฯ เป็ นเจ้ าของแบรนด์ นา้ ดื่ม คริ สตัล และได้ ลิขสิท ธิ์ ในการเป็ นผู้ผ ลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มภายใต้ แบรนด์เอส เอสเพลย์ และโออิชิ กรี นที สาหรับตลาดน ้าดื่มในประเทศไทย ยอดขายของ
แบรนด์นา้ ดื่มคริ สตัลได้ รับการบันทึกว่า มีการเติบโตสูงสุดในตลาด และเป็ นแบรนด์เดียวที่มียอดขายเติบโตใน
ขณะที่ตลาดมีการชะลอตัว โดยแบรนด์นา้ ดื่มคริ สตัลได้ ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 15
เดือน สาหรับแบรนด์เอสเพลย์เป็ นสินค้ าที่ดงึ ดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัว
สินค้ าใหม่ 2 ตัว ภายใต้ แบรนด์เอสเพลย์ ได้ แก่ เครื่ องดื่มบิงซูรสเมลอนและรสมะม่วง โดยแบรนด์เอสเพลย์ ได้
ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับสองในตลาดกลุม่ น ้าสี และสาหรับแบรนด์โออิชิ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นในส่วนของการ
เติ บ โตของพื น้ ที่ จัดจ าหน่าย ทัง้ นี ้ ตลาดเครื่ องดื่มชาเขี ยวได้ มีการชะลอตัว หลังจากที่ ได้ มีก ารประกาศภาษี
สรรพสามิต อย่างไรก็ดี แบรนด์โออิชิยงั คงครองส่วนแบ่งการตลาดเครื่ องดื่มชาเขียวเป็ นอันดับหนึง่
เสาหลักธุรกิจที่ 2 การกระจายสินค้ า บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะเพิ่มทักษะด้ านการขายให้ กบั ทีมขาย
และการเพิ่มอัตรากาไรของบริ ษัทฯ
ในส่วนของการเพิ่ มทักษะด้ านการขาย ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยี มาใช้ ในการ
บริ หารจัดการตู้เย็น โดยการติดสติ๊กเกอร์ QR Code บนตู้เย็น ทังนี
้ ้ การอ่านข้ อมูลจาก QR Code บนตู้เย็นจะทา
ให้ บริ ษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและบริ หารจัดการทรั พย์ สินได้ โดย ณ ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ได้ ดาเนิ นการติด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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สติ๊กเกอร์ ดงั กล่าวบนตู้เย็นของบริ ษัทฯ ทังหมดเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว ในส่วนของการเพิ่มอัตรากาไร บริ ษัทฯ ได้ มงุ่ เน้ นไปที่
ช่องทางการจัดจาหน่าย ณ ร้ านอาหารและผลิตภัณฑ์ขวดแก้ ว
เสาหลักธุรกิจที่ 3 การผลิต บริ ษัทฯ มีนโยบายการผลิตเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่สูง
ที่สดุ
บริ ษัท ฯ เป็ นผู้ผ ลิ ตเครื่ องดื่มรายแรกของโลกที่ ไ ด้ รั บ รางวัล FSSC 22000 Version 4.1 ในปี
2561 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัล อ.ย. ควอลิตี ้ อวอร์ ด เป็ นครัง้ ที่ 5 อีกด้ วย
เสาหลักธุรกิจที่ 4 การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในส่วนของการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่าง ๆ ได้ แก่ รางวัลคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์
รางวัลวอร์ เตอร์ ฟตุ พริ น้ ท์ และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี ้ ในส่วนของรายการกาไรและขาดทุนของบริ ษัทฯ พบว่า บริ ษัทฯ มีผลประกอบการ
ดีกว่าปี ที่ผ่านมา โดยมีปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 และมีกาไรก่อนหักดอกเบี ้ยและ
ภาษี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ กาลังดาเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้ อง แม้ ว่าปั จจุบนั บริ ษัทฯ
จะมีผลประกอบการขาดทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะทาให้ ผลประกอบการดีขึ ้น โดยให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
ตามเสาหลักทัง้ 4 ประการและการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย โดยบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบการติดตามด้ านการเงินใน
ทุกแผนก เพื่อการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายที่ดีและการจัดการด้ านการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) (“นายศิริวัฒน์ ฯ ”) ได้ สอบถามใน
ประเด็นดังนี ้


นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นมา ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ปรั บลดลงเรื่ อยมา
และผลประกอบการของบริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ เป็ นไปตามที่คณะกรรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแจ้ ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบ จึงขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงในเรื่ องดังกล่าว

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ (“นายฐาปนฯ”) ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยอยากที่จะนาเสนอสิ่งที่คณะทางานได้
ดาเนิ นการในปี ที่ ผ่านมา เพื่ อพิ จารณาแนวทางในการปรั บแก้ อย่างไรก็ดี การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ซึง่ สถานการณ์ สภาพตลาดทุนก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้
ประกอบกับ ในปี ที่ผ่านมาตลาดโลกและตลาดทุน อยู่ในภาวะซบเซาในทุกประเภทธุรกิจ
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จึงทาให้ ราคาหุ้นมีการปรับลด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มเท่านัน้ ที่ราคาหุ้นมี
การปรับลด แต่อตุ สาหกรรมอื่น ๆ ก็ได้ รับผลกระทบในเรื่ องดังกล่าวด้ วย


หากย้ อนกลับไปดูผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในแต่ละรอบปี บัญชีจะพบว่าบริ ษัทฯ ได้ ลด
ภาระการลงทุนลง โดยบริ ษัทฯ มีความตังใจตลอดมาที
้
่จะออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ด้วยกาลังการ
ผลิตของบริ ษัทฯ เอง โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ออกผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มภายใต้ แบรนด์เอส
ซึง่ แม้ วา่ จะประสบภาวะขาดทุน แต่บริ ษัท ไทยเบเวอเรจ จากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก็ได้
เข้ ามาแบกรั บ ภาระในส่วนนี ้ ด้ วยการลงทุน ในบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ การท าก าไรจากการออก
ผลิตภัณฑ์ ใหม่เป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ เวลา โดยสาหรั บผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มภายใต้ แบรนด์ เอส
ที่บริ ษัทฯ ได้ ออกมาประมาณ 5 ปี นัน้ ถือได้ ว่าประสบความสาเร็ จ ในเชิงยังสามารถรักษา
สถานภาพในเรื่ องของสัดส่วนทางการตลาดได้



ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มุง่ หวังที่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น โดยบริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัญในเรื่ องการ
กระจายสินค้ าที่มีประสิทธิภาพและการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
ไม่สามารถยืนยันได้ ว่า บริ ษัทฯ จะมีผลกาไรในปี หน้ าหรื อไม่ แต่คณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริ หารทุกท่านจะทาหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ ในการกาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้ าง
ผลกาไรให้ บริ ษัทฯ ในเร็ ววัน จึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นสนับสนุนและให้ ความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัทฯ

นายสุรเชษฐ์ วินยั กูล (ผู้รับมอบฉันทะ) (“นายสุรเชษฐ์ ฯ”) ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ดังนี ้


กล่ า วชื่ น ชมกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในปี ที่ ผ่ า นมาและกล่ า วชื่ น ชม
นายเลสเตอร์ ฯ ในความพยายามที่จะรักษาสถานภาพของบริ ษัทฯ



หากพิจารณาตัวเลขในทางบัญชีจะพบว่า ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุน 1.04 บาทต่อหุ้น
โดยบริ ษัทฯ มียอดขายเพิ่ มขึน้ เพี ยงเล็กน้ อย ในขณะที่ ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่ มขึน้ เป็ น
จานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เรื่ องการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย
หรื อไม่

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


เหตุที่รายได้ ของบริ ษัทฯ คงตัว เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลา 2 – 3 ปี
ที่ผ่านมาไม่เติบโตมากนัก ผู้ประกอบการหลายรายจึงมีการปรับกลยุทธ์ในการขาย เช่น การ
ออกโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าในปริ มาณที่มากขึ ้นในราคาเท่าเดิม ซึง่
กลยุทธ์ในการขายเหล่านี ้ ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายทางด้ านการขายที่สงู ขึ ้น อันส่งผลต่อกาไรของ
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บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการติดตามตัวเลขทางด้ านบัญชี โดยพยายามที่
จะสร้ างรายได้ และรักษาระดับของค่าใช้ จ่าย เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น อนึ่ง
บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายให้ อยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 ล้ านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี
การเพิ่มขึ ้นของยอดขาย อาจไม่ได้ สะท้ อนถึงผลกาไรของบริ ษัทฯ ในทันที
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ได้ สอบถามในประเด็นดังนี ้


เนื่องจากผลประกอบการของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม ภายใต้ แบรนด์เอส ในระยะเวลา 2 – 3 ปี
ที่ผ่านมาประสบสภาวะขาดทุน บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ เจ้ าของ
แบรนด์ เ อสเพิ่ ม ปริ ม าณการว่ า จ้ างบริ ษั ท ฯ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ภายใต้
แบรนด์เอส

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มภายใต้ แบรนด์ เอส บริ ษัทฯ มีคณะทางานซึ่งทา
หน้ าที่ ใ นการประมาณการจ านวนการผลิตภัณ ฑ์ ที่ บริ ษัทฯ ต้ องผลิ ต ทัง้ นี ้ คณะท างาน
ดังกล่าวได้ พิจารณาอย่างรอบคอบในการวางแผนการผลิต ซึ่งหากบริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าได้
เป็ นจานวนมาก แต่ไม่สามารถขายได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจัด
จาหน่าย



สาหรั บตลาดเครื่ องดื่มโคล่า บริ ษัทฯ ได้ แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ จานวน 2 ราย
โดยหนึ่งรายมุ่งเน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบของขวดพลาสติก ส่วนอีกรายมุ่งเน้ น
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของขวดพลาสติกและขวดแก้ ว อนึ่ง ในการวางแผนการ
ผลิ ตและการจัดจาหน่ าย บริ ษัท ฯ จะต้ องปรั บ ตัวให้ ทันตามสถานการณ์ ก ารแข่ งขันใน
แต่ละท้ องที่



ในการเพิ่มปริ มาณการว่าจ้ างบริ ษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มภายใต้ แบรนด์เอส
เป็ นดุล ยพิ นิจ ของบริ ษัท เจ้ าของแบรนด์ เอส ซึ่ง นายฐาปนฯ จะน าเรื่ องดังกล่าวกลับไป
พิจารณาในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัทเจ้ าของแบรนด์เอส

นายธารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามในประเด็นดังนี ้


ณ ปั จจุบัน ไทยเบฟเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ในเฟรเซอร์ แอนด์ นี ฟ , ลิมิเต็ด (“เอฟแอนด์
เอ็น”) หรื อไม่
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มี ค วามเป็ นไปได้ หรื อ ไม่ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะท าการควบรวมกั บ เอฟแอนด์ เ อ็ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถและศักยภาพในการผลิตและจัดจาหน่าย

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


ณ ปั จจุบนั ไทยเบฟไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเอฟแอนด์เอ็น โดยไทยเบฟได้ เข้ าไปช่วย
เอฟแอนด์เอ็นในการบริ หารธุรกิจเครื่ องดื่ม ทังนี
้ ้ เอฟแอนด์เอ็นมีตลาดการจาหน่ายสินค้ า
หลักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มอัดลม
เพื่อสุขภาพ ภายใต้ แบรนด์ “100 พลัส” ซึง่ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งในประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดย ณ ปั จจุบัน เอฟแอนด์เอ็นไม่ได้ จาหน่ายเครื่ องดื่มโคล่า และมี
ผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมที่จาหน่ายในประเทศไทย ได้ แก่ ซาสี่



ในเรื่ องของการควบรวมกิจการ บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการดาเนินการแต่อย่างใด โดยทังสอง
้
บริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับธุรกิจและตลาดของตนเองเป็ นหลัก

ประธานฯ ได้ กล่าวชื่ นชมนายฐาปนฯ และนายเลสเตอร์ ที่ ได้ อุทิศเวลาในการท างานให้ แ ก่
บริ ษัทฯ และเชื่อว่าแนวโน้ มของบริ ษัทฯ จะเป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
นายศิริวฒ
ั น์ฯ ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


ณ ปั จจุบัน กาไรของบริ ษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการจาหน่ายนา้ ดื่ม แบรนด์ คริ สตัล ซึ่งเป็ น
แบรนด์ น า้ ดื่ ม ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ในประเทศไทย จึ ง อยากให้
คณะกรรมการบริ ษัทรักษาสถานภาพนี ้ให้ คงไว้



กล่าวชื่นชมการบริ หารกิจการบริ ษัทฯ ของนายฐาปนฯ และให้ กาลังใจคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารทุกท่านในการบริ หารกิจการบริ ษัทฯ

นายฐาปนฯ ได้ กล่าวขอบคุณนายศิริวฒ
ั น์ฯ และเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่
ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้ดาเนินการประชุมชี แ้ จงว่า วาระนี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรั บปี
สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
นอกจากนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษัทฯ ว่าในปี 2561 บริ ษัทฯ มีแผนการดาเนินงานให้ ความรู้ และอบรมพนักงาน โดยบริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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อบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในระดับหัวหน้ างานขึ ้นไป เพื่อปลูกฝั งในเรื่ องระเบียบวินยั ในการทางาน
อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ต่อต้ านการให้ สินบนหรื อต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ กรณีใด ๆ และบริ ษัทฯ ยังให้ ความร่ วมมือหรื อเข้ าร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นตามความเหมาะสม และในฐานะบริ ษัทย่อยของ ไทยเบฟ ซึ่งได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น คณะกรรมการบริ ษัทได้ นานโยบายดังกล่าวมาปรั บใช้ ให้ ส อดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางปฏิ บัติ
เดียวกัน เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ และความไว้ ใจระหว่างผู้มีส่วนได้ เสีย
ด้ วยการดาเนินการอย่างโปร่ งใส
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ชี ้แจงว่างบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงบการเงิน
ส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 โดยขอให้ นางสาวนัน ทกา วัต รศรี ว านิ ช ผู้ อ านวยการฝ่ ายการเงิ น
(“นางสาวนันทกาฯ”) ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวนันทกาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ
บริ ษัทฯ โดยชี ้แจงข้ อมูลการเปรี ยบเทียบผลประกอบการของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2560 และ 2561 โดยมีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสินทรัพย์รวม 11,659
ล้ านบาท มีหนี ส้ ินรวม 3,119 ล้ านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,540 ล้ านบาท การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหาก
เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา คือ
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 421 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 4 เนื่องจากการหักค่าเสื่อม
ราคา และหนี ้สินหมุนเวียนลดลง 153 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 7 เนื่องจากปี ที่ผ่าน
มามีการปรั บขึน้ ของภาษี สรรพสามิตทาให้ บริ ษัทฯ ซื ้อสินค้ าประเภทหนึ่งมาปริ มาณมาก
เพื่อขายให้ กบั ลูกค้ าในราคาก่อนปรับภาษี สรรพาสามิ ตให้ ได้ นานที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ ปี ที่ผ่าน
มาจึงมียอดเจ้ าหนี ้สูงกว่าปี ปั จจุบนั
 ส่วนหนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลง 116 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 11 เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
การปรับปรุ งผลประโยชน์ ที่ให้ กบั พนักงาน ซึง่ คิดคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึง่
สาเหตุหลักที่หนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลงมี 2 ประการ คือ อัตราการคิดลดเนื่องจากดอกเบีย้
ขาขึ ้น และอัตราการขึ ้นเงินเดือนลดลงจากร้ อยละ 5 เป็ น ร้ อยละ 4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 184 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผล
ขาดทุน สุท ธิ จ านวน 278 ล้ านบาท และการคานวณมูล ค่าปั จ จุบัน ของนัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
นอกจากนี ้ ในส่วนของผลประกอบการของบริ ษัทฯ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 278 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิ จานวน 231 ล้ าน คิดเป็ น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 โดยบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ เป็ นจานวน 282 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ซึง่ มีผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ จานวน 325 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่ดีขึ ้นร้ อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1)
การเพิ่มขึ ้นของกาไรขันต้
้ นจากการขายสิ นค้ า อันได้ แก่ น ้าดื่มแบรนด์คริ สตัล และผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มแบรนด์เอส
จานวน 104 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 10 และร้ อยละ 4 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี ที่
ผ่านมา (2) ความสามารถในการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานที่ดีขึ ้น โดยลดลงไปจานวน 48 ล้ านบาท
และ (3) บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นจากการขายอาคารเมืองไทยภัทรซึ่งเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่เดิม ในปี ที่ผ่านมา
จานวน 164 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายได้ จากค่าปรึกษาพัฒนาสินค้ าแบรนด์เอสจานวน
43 ล้ านบาท เมื่อหักลบกันจึงคิดเป็ นรายได้ อื่นที่ เพิ่มขึ ้นประมาณ 83 ล้ านบาท ในขณะเดียวกันค่าใช้ จ่ายในการ
ขายเพิ่มขึ ้นจานวน 176 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุมาจากช่องทางของการค้ าปลีกสมัยใหม่ ซึง่ บริ ษัทฯ มีการเติบโตที่ดี
มากทังในส่
้ วนของน ้าดื่มแบรนด์คริ สตัลและผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มแบรนด์เอส จึงส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายในการตลาดของ
บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผู้ถือหุ้น) (“นายศักดิ์ชัยฯ”) ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการส่งเสริ มการขายของน ้าดื่มแบรนด์คริ สตัล จึงมีความ
กังวลว่าอาจจะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษาสัดส่วนทางการตลาดได้



เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์น ้าอัดลมปราศจากน ้าตาลเพื่อขยายฐานลูกค้ า



นโยบายการส่งเสริ มการขายในปี ก่อน ที่มีการนาผู้โชคดีจากการที่ร่วมชิงโชคไปดูศิลปิ น
ณ ประเทศเกาหลี ใครเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด (“นางปรางณีฯ”) ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


น ้าดื่มแบรนด์คริ สตัลมีสว่ นแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึง่ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในแต่ละ
พื ้นที่ จะพบว่าในภาคเหนือและภาคอีสาน บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนทางการตลาดที่ตามหลังคู่แข่ง
อยู่ ดังนัน้ การจัดทานโยบายในการส่งเสริ มการขายของนา้ ดื่มแบรนด์คริ สตัลจึงเน้ นไปที่
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พืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นหลัก ซึ่ง ณ ปั จจุบัน มีโปรโมชั่น ส่งเสริ มการขายให้ มี การส่งสลากนา้ ดื่ม
เพื่อร่ วมชิงรางวัลโทรศัพท์มือถือ
นายเลสเตอร์ ฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้


ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ น ้าอัดลมที่ปราศจากน ้าตาลในรู ปแบบกระป๋ อง ซึง่ ได้ แก่ เอส
ชูการ์ ฟรี อยู่แล้ ว



สาหรับค่าใช้ จ่ายในส่วนของนโยบายการส่งเสริ มการขายของเครื่ องดื่มแบรนด์เอสในปี ก่อน
ที่ มี ก ารน าผู้ โชคดี จ ากการที่ ร่ ว มชิ ง โชคไปดู ศิ ล ปิ น ณ ประเทศเกาหลี ไทยเบฟเป็ น
ผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


เสนอแนะว่าฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มแบรนด์เอส ชูการ์ ฟรี ควรเปลี่ยนให้ ชดั เจนขึ ้น



บริ ษัท โซ วอเตอร์ จากัด ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทที่จัดตังในประเทศไทย
้
หรื อไม่ และมีการประกอบธุรกิจหลักอะไร

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัยฯ”) ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัท โซ วอเตอร์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของไทยเบฟ และเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังในประเทศไทย
้
ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็ น Holding Company

นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


จากรายงานประจาปี มีข้อความที่ระบุวา่ มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจ
แสดงมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนในส่วนนี ้ หมายความว่าอย่างไร

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


เนื่องจากเครื่ องจักรบางเครื่ องไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว จึงอาจเกิดการด้ อยค่าขึน้ ดังนัน้ มูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนจึงอาจต่ากว่ามูลค่าที่แสดงไว้ ทางบัญชี ในส่วนของการประเมินราคา
ทรั พย์ สิน บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้ รับการรั บรองจากคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาประเมินราคา ทังนี
้ ้ ที่ดินของบริ ษัทฯ มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นกว่า
3,000 ล้ านบาท ส่วนโรงงานต่าง ๆ ก็มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี
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นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามดังนี ้


เงิ นปั นผลค้ างจ่ายจานวน 72 ล้ านบาทในงบการเงิ นรวม หมายความว่าอย่างไร และมี
กาหนดระยะเวลาในการรับเงินปั นผลดังกล่าวหรื อไม่

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


เงิ นปั นผลค้ างจ่ายที่อยู่ในส่วนของหนีส้ ินในงบการเงิ น เป็ นเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ ที่ เคย
ประกาศจ่ายในอดีต แต่ว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นมารั บเงินปั นผลดังกล่าว เป็ นจานวนประมาณ 70
ล้ านบาท ทัง้ นี ้ เงินปั นผลดังกล่าวไม่มี กาหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยหากมีผ้ ูถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปั นผลดังกล่าวมาขอรับเงินปั นผล บริ ษัทฯ จะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว

นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามดังนี ้


เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 1,530 ล้ านบาท ในปี 2560 กับ 2561 มีจานวนเท่า
เดิม เป็ นเงินที่ให้ ก้ ูยืมแก่บริ ษัทใด มีการชาระคืนแล้ วหรื อไม่ และมีการคิดดอกเบี ้ยอย่างไร

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


หากพิจารณาตามรายงานประจาปี จะพบว่าบริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยอยู่หลายบริ ษัท โดยเงิน
กู้ยืมดังกล่าวเป็ นเงินที่บริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ก้ ูยืม ซึ่งหากพิจารณาในงบ
การเงินรวม จะพบว่ารายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็ นศูนย์ เนื่องจากเป็ นการกู้ยืมเงินในกลุม่
บริ ษัท โดยมีกาหนดชาระคืนเงิ นกู้ยืมเมื่อครบ 8 ปี และมีการคิดดอกเบี ย้ ซึ่งเป็ นไปตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง

นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


หากพิ จ ารณาจากงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษัท ฯ จะพบว่า มีผ ลขาดทุน แต่ห าก
พิจารณาตามงบการเงินรวมจะพบว่ามีกาไรสะสม เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี ้

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


สาเหตุที่กาไรสะสมต่างกันระหว่างงบการเงิ นทัง้ สองประเภทข้ างต้ น เนื่ องมาจากในงบ
การเงินรวมได้ มีการบันทึกการขายแบรนด์เอส ซึง่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ขายไป และได้
กาไรจากการขายแบรนด์ประมาณ 1,300 ล้ านบาท ซึง่ รายการนี ้จะไม่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
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นายศักดิ์ชยั ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


ณ ขณะที่ได้ มีการขายแบรนด์เอส บริ ษัทฯ ได้ รับผลประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร



เสนอแนะให้ ปรับขนาดตัวอักษรในรายงานประจาปี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลและประวัติ
ของกรรมการเนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก

นายสิทธิชยั ฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


เงินที่ได้ จากการขายแบรนด์เอส บริ ษัทย่อยซึง่ เป็ นเจ้ าของแบรนด์ได้ นาเงินดังกล่าวมาให้ กับ
บริ ษัทฯ กู้ยืมต่อ โดยไม่มีการคิดดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ นาเงินกู้ยืมดังกล่าวไปชาระหนี ้ต่างๆ
ของบริ ษัทฯ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) (“นายสถาพรฯ”) ได้ สอบถามดังนี ้


ขอให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในเรื่ องรายได้ อื่นและการบริ หารจัดการรายได้ อื่น ทังนี
้ ้ เข้ าใจว่ารายได้
อื่นของบริ ษัทฯ เกิดจาก 3 รายการหลัก คือ รายได้ จากการขายเศษซาก รายได้ จากการขาย
อาคารและสินทรัพย์ และเงินสนับสนุนการขาย

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


หากพิ จารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ รายได้ จากการขายเศษซากประกอบไปด้ วย
ขวดและลัง ซึ่งในปี นี ้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการที่ดีขึน้ โดยพยายามที่จะนาขวดและลังที่
ได้ รั บความเสี ยหาย มาขออนุมัติ ตัดจ าหน่ ายกับคณะกรรมการ ซึ่งจากการตัดจ าหน่ าย
ดังกล่าวจะได้ ผลกาไรจากส่วนนี ้ นอกจากนี ้ ยังมีเศษซากอื่น ๆ เช่น การขายรถยนต์ซึ่งมีอายุ
เกินกว่า 25 ปี และไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว ผ่านสหการประมูล ในส่วนของกาไรจากการจาหน่ายตัว
อาคาร อันได้ แก่ กาไรจากการจาหน่ายสานักงานใหญ่เดิมที่ตกึ เมืองไทยภัทร บริ ษัทฯ ได้ กาไร
จากการขายเป็ นจานวน 164 ล้ านบาทและในส่วนเงินสนับสนุนการขาย ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทาง
การตลาด ซึง่ สามารถเคลมได้ จากกลุ่มไทยเบฟ ทังนี
้ ้ เงินสนับสนุนการขายจะยังคงมีอยู่หาก
ไทยเบฟยังสนับสนุนทางด้ านการตลาดของบริ ษัทฯ

นายพี ร พงศ์ กริ น ชัย ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิ บัติก าร (“นายพี ร พงศ์ ฯ ”) ได้ ชี แ้ จงรายละเอีย ด
เพิ่มเติมดังนี ้


ในเรื่ องของกระบวนการขายเศษซาก บริ ษัทฯ ได้ ใช้ วิธีประมูลเป็ นครัง้ คราวเมื่อ มีเศษซากที่
เกิ ดจากการผลิต สาหรั บ การจาหน่ายรถยนต์ บริ ษัทฯ ได้ ทางานร่ วมกับสหการประมูล
เพื่อให้ ได้ ราคาสูงสุด
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นายสถาพรฯ ได้ สอบถามดังนี ้


ในส่วนของหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้น เข้ าใจว่าเป็ นเรื่ องการฟ้องร้ องของพนักงานบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อไม่ให้ เกิดหนี ้สินในส่วนนี ้อย่างไร

นายนิ ธิ พั ฒ น์ พุ ฒ ทอง ผู้ อ านวยการฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล (“นายนิ ธิ พั ฒ น์ ฯ”) ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดดังนี ้


กรณี ที่เกิดขึน้ เป็ นกรณีที่พนักงานบริ ษัททาผิดวินัยร้ ายแรงของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
เลิกจ้ าง ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ทาการสอบสวนและดาเนินตามขันตอนกระบวนการแล้
้
ว

นายกฤษณ์ จุ ล พาณิ ช ยกรรม ผู้ ช่ ว ยอ านวยการฝ่ ายกฎหมาย (“นายกฤษณ์ ฯ”) ได้ ชี แ้ จง
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของคดีความทางกฎหมาย ดังนี ้


ในส่วนรายละเอียดของคดี คดีแรกเป็ นคดีที่เกิดขึ ้นมานานแล้ ว โดยเป็ นเรื่ องของการทุจริ ต
ของพนักงานในการลงเวลาเข้ างาน ซึ่งทัง้ ศาลชัน้ ต้ น และศาลอุทธรณ์ ได้ มีคาพิ พากษาให้
บริ ษัทฯ ชนะคดี อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั โจทก์ได้ ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ส่วนคดีที่สอง เป็ นคดีที่
อดี ต พนั ก งานบริ ษั ท จ านวน 45 คน ได้ ถู ก โยกย้ ายและเลิ ก จ้ าง ซึ่ ง ศาลชั น้ ต้ นได้ มี
คาพิพากษาให้ บริ ษัทฯ ชนะคดี และ ณ ปั จจุบนั คดีนีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ใน
ส่วนของคดีที่สาม เป็ นคดีที่พนักงานบริ ษัทยักยอกเงินของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ร้องทุกข์ไปที่
พนักงานตารวจเรี ยบร้ อยแล้ ว และพนักงานตารวจและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้ อง
โดย ณ ปั จจุบนั คดีอยู่ที่ชนศาลแล้
ั้
ว

นายสถาพรฯ ได้ สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้


ผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในส่วนการตลาดให้ กบั ผลิตภัณฑ์แบรนด์โออิชิ เป็ นอย่างไร



บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการตู้เย็นอย่างไร และใครเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในตู้เย็น

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของแบรนด์โออิชิ แต่เป็ นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โออิชิ ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทางด้ านการตลาด ทังนี
้ ้ ผลตอบแทนที่บริ ษัทฯ
ได้ จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โออิชิ คือ ค่าจัดจาหน่ายและกระจายสินค้ า



ตู้เย็นเป็ นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การตามร้ านค้ าต่างๆ ทังนี
้ ้
ตู้เ ย็ น ไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ เ พื่ อ แช่ สิ น ค้ า เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นัน้ แต่ ยัง เป็ นการโฆษณาตราสิ น ค้ า
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย ในส่วนของการบริ หารจัดการตู้เย็นซึง่ มีอยู่ประมาณ 56,000 ตู้
บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารจัดการ และติดตามว่าตู้เย็นแต่ละตู้สามารถสร้ างรายได้ ให้ บริ ษัทฯ
เป็ นจานวนเท่าใด รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ติดตามดูแลตู้เย็นในแต่ละภูมิภาค
อย่างใกล้ ชิด รวมถึงจัดให้ มีการทดแทนและซ่อมแซมตู้เย็นอยู่เสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง
ได้ จดั ให้ มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้ งานตู้แช่เย็นแต่ละประเภทอีกด้ วย
นายศิริวฒ
ั น์ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


หากพิจารณาจากงบกาไรขาดทุน ของบริ ษัทฯ จะพบว่ารายการค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ไม่
ลดลง จึงขอฝากให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาลดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ด้ วย



น ้าดื่มแบรนด์คริ สตัลมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณเท่าใด

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


การลดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เป็ นสิ่งที่ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ ห ารติดตามและให้
ความสาคัญอยู่เสมอ โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการลดต้ นทุนสินค้ า ต้ นทุนการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร



น ้าดื่มแบรนด์คริ สตัลมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 21

นางสาวนันทกาฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้


สาหรับรายได้ รวมของการขายน ้าดื่มในตลาด คิดเป็ นประมาณ 25,000 ล้ านบาท ในจานวนนี ้
เป็ นส่วนของน ้าดื่มแบรนด์คริ สตัลประมาณ 5,000 ล้ านบาทจากรายได้ รวมทังหมด
้

นายศิริวฒ
ั น์ฯ ได้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้


เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ เพิ่มสัดส่วนรายได้ รวมของน ้าดื่มแบรนด์คริ สตัล

นายฐาปนฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการสร้ างความสมดุลของช่องทางการจัดจาหน่ายและทีมขาย
ของบริ ษัทฯ โดยจะพยายามเพิ่มยอดขายและทาผลกาไรให้ ได้ มากขึ ้น

ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงเกี่ยวกับการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจ ารณา
อนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบการเงิน สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
จานวน 251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานฯ ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(“คุณหญิงสุชาดาฯ”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณหญิงสุชาดาฯ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี
2562 และเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยเสนอให้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409
หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรื อนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 แห่ง KPMG เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท ฯ และขออนุมัติให้ กาหนดค่าสอบบัญชี สาหรั บงบ
การเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 1,638,000 บาท โดยมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2561
จานวน 56,000 บาท หรื อ ร้ อยละ 3.5
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ย วข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิส ระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดั งรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชีท่าน
ใดที่ปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ มาแล้ วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ ตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
นอกจากนี ้ KPMG รวมถึง บุค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกับ KPMG ได้ รั บ การเสนอชื่อ เป็ น
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทุกบริ ษัทด้ วย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) (“นางสาวจิณพักตร์ ฯ”) ได้ สอบถามและแสดงความ
คิดเห็นดังนี ้


เหตุใดจึงมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2561 และเหตุใดจึงไม่มีการกาหนดค่าบริ การ
อื่น (non-audit fee) ในปี 2562



แสดงข้ อคิดเห็นว่า KPMG ว่าไม่ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีทกุ ๆ ปี

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี ้แจงดังนี ้
 เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ ที่ทาการสอบบัญชีมีภาระงานที่มากขึ ้น เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี ที่แ ก้ ไขใหม่ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าอัตราค่า สอบบัญ ชี ที่เพิ่ มขึน้ มา
จานวน 56,000 บาท เป็ นอัตราที่เหมาะสม


ในส่วนของค่า บริ การอื่น (non-audit fee) เป็ นค่าตอบแทนอื่นของบริ ษัท ซึ่งไม่ใช่ค่าสอบ
บัญชีแต่จ่ายให้ แก่ผ้ สู อบบัญชี โดยค่าบริ การอื่นไม่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึง่
กาหนดให้ บริ ษัท จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ค่าบริ ก ารอื่นที่ ผ้ ูส อบบัญชี ให้ บริ ก ารไว้ ด้วย ทัง้ นี ้
ค่าบริ การอื่นที่เกิดขึ ้นเป็ นค่าคาปรึกษาที่เกิดขึ ้นระหว่างปี 2561

ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มี จ านวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และผู้ รั บ มอบ
ฉันทะทังหมด
้
251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไร และงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ประธานฯ ขอให้ นางสาวนันทกาฯ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันทกาฯ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยบริ ษัทฯ จะต้ องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า ทุนสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรทุนสารองดังกล่าวครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังจากหักสารองตาม
กฎหมายและขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไร
จากผลการดาเนินงานปี 2561 และงดการจ่ายเงินปั นผลดังนี ้


งดจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจากบริ ษัทฯ
มีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวจิณพักตร์ ฯ ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
 เหตุใดตัวเลขผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจ (294.97 ล้ านบาท) จึงไม่ตรง
กับตัวเลขผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในวาระที่ 3 (278 ล้ านบาท)


เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการใช้ จ่ายอย่างชาญฉลาด (spend smart) การ
บริ ห ารจัด การอย่ า งรั ด กุ ม (manage tight) การลดการขาดทุ น และการสร้ างผลก าไร
เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ในปี ต่อไป

นางสาวนันทกาฯ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


ตัวเลขที่ปรากฏในวาระที่ 3 เป็ นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากงบการเงินรวมของกลุ่ม บริ ษัท แต่
ตัวเลขของผลขาดทุนสุทธิ ที่ปรากฏในวาระนี ้ เป็ นตัวเลขที่อ้างอิงมาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ จึงแตกต่างกัน

นายศิริวฒ
ั น์ฯ แสดงความคิดเห็นดังนี ้


เสนอแนะว่าหากบริ ษัทฯ มีผลกาไรในปี หน้ า ขอให้ พิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย

ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การงดจัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2561
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทฯ มีทนุ สารอง ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด และ
งดการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มี จ านวนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และผู้ รั บ มอบ
ฉันทะทังหมด
้
251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ในวาระนี ป้ ระธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
(“นายสุจนิ ต์ ฯ”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสุจินต์ฯ ชี ้แจงว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท โดยผ่ านการกลั่น กรองจากคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ได้
พิ จ ารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรั บ ผิ ดชอบและผลการปฏิ บัติห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
กับ บริ ษัท อื่น ๆ ที่ อยู่ใ นอุตสาหกรรมเดียวกัน มี ข นาดและลักษณะของธุ รกิ จ ที่ ใกล้ เคีย งกัน รวมทัง้ ผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั นี ้


เสนอให้ งดการจ่ายบาเหน็จให้ กรรมการ จากผลประกอบการในปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
ผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561



เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ประจาปี 2562 ในอัตราเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่ อยอื่น ๆ
1. คณะกรรมการบริ ษัท
 ประธานฯ

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
รายปี
เบีย้ ประชุม/ครั ง้

ปี 2561 (ปี ที่ผ่านมา)
รายปี
เบีย้ ประชุม/ครั ง้

240,000

40,000

240,000

40,000

 รองประธานฯ

180,000

30,000

180,000

30,000

 กรรมการ
2. คณะกรรมการบริ หาร
 ประธานฯ

120,000

20,000

120,000

20,000

80,000

25,000

80,000

25,000

 รองประธานฯ

60,000

20,000

60,000

20,000

40,000

15,000

40,000

15,000

160,000

50,000

160,000

50,000

80,000
 กรรมการ
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
80,000
 ประธานฯ

25,000

80,000

25,000

25,000

80,000

25,000

40,000
 กรรมการ
3.3 คณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
80,000
 ประธานฯ

15,000

40,000

15,000

25,000

80,000

25,000

60,000

20,000

60,000

20,000

40,000
 กรรมการ
3.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
80,000
 ประธานฯ

15,000

40,000

15,000

25,000

80,000

25,000

 กรรมการ
4. ค่าบาเหน็จกรรมการ
5. ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายปี และเบี ้ย
ประชุม

15,000

40,000

15,000

 กรรมการ
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานฯ

 รองประธานฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562

40,000
-

-

ไม่มี

ไม่มี
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุมนี ้ เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ คุณหญิงสุชาดาฯ ได้ เรี ยน
เชิญให้ กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้ แก่
1.

นายสมชาย

บุลสุข

2.

นายสุจินต์

หวัง่ หลี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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3.

นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

4.

นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

5.

นายฐิ ติวฒ
ุ ์ิ

บุลสุข

และขอให้ กลับเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ หลังการประชุมตามระเบียบวาระนี ้เสร็ จสิ ้น
คุณหญิงสุชาดาฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนันอาจได้
้
รับ
เลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 5 ราย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมชาย
นายสุจินต์
นายโชติพฒ
ั น์
นายฐาปน
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์

บุลสุข
หวัง่ หลี
พีชานนท์
สิริวฒ
ั นภักดี
บุลสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยได้ ผ่ า นกระบวนการกลั่น กรองของ
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควร
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 5 คน
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางานของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ของหนังสือเชิญประชุม ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังในวาระนี
้
้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี ้
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทฯ สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท ฯ ระหว่างวันที่ 16
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2562
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พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายสุรเชษฐ์ ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


เหตุใดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของนายสุจินต์ หวัง่ หลี ที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3
ของหนังสือเชิญประชุม จึงไม่ตรงกันกับที่ระบุไว้ ในวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


วาระการดารงตาแหน่งกรรมการของนายสุจินต์ หวัง่ หลี กรรมการอิสระ ที่ปรากฎในสิ่งที่สง่
มาด้ วย 3 ของหนังสื อเชิ ญ ประชุม ประกอบไปด้ วย 2 วาระด้ วยกัน คือ วาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท คือ 8 ปี 8 เดือน และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ คือ 5
ปี 4 เดือน

ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุณหญิงสุชาดาฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ แ ต่งตัง้ กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้ กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมชาย
นายสุจินต์
นายโชติพฒ
ั น์
นายฐาปน
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์

บุลสุข
หวัง่ หลี
พีชานนท์
สิริวฒ
ั นภักดี
บุลสุข

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการ

1. นายสมชาย บุลสุข

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,573,850

99.9365%

ไม่เห็นด้ วย

159,900

0.0635%

งดออกเสียง

0

0.0000%

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

2. นายสุจินต์ หวัง่ หลี

3. นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

4. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
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มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

5. นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ในวาระนี ้ คุณหญิงสุชาดาฯ ขอให้ นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม ผู้ช่วยอานวยการฝ่ ายกฎหมาย
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายกฤษณ์ ฯ ชี ้แจงว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ เป็ นการแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม เพื่ อให้ เป็ นไปตามค าสั่ง
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
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คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 29 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้
ใช้ ข้อความใหม่ดงั ต่อไปนี ้แทน และมอบหมายให้ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอานาจของบริ ษัทฯ มอบหมายมีอานาจใน
การดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ รวมทัง้ แก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้ อความให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนตามความจาเป็ น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อความเดิม:
ข้อ 29.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่
วันสิ้ นสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื ่นนอกจากที ่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิ สามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมเมื อ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที จ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด หรื อผูถ้ ื อหุน้ ไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมี ห้นุ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะ
เข้าชื ่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื ่อใดก็ได้ แต่
ต้อ งระบุเ หตุผ ลในการที ่ ข อให้ เ รี ยกประชุม ไว้ใ ห้ ช ัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที ไ่ ด้รับหนังสือจากผูถ้ ื อหุน้

แก้ ไขเป็ น:
ข้อ 29.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่
วันสิ้ นสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ื อหุน้ คราวอืน่ นอกจากที ก่ ล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิ สามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื ่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้
ถื อหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมี ห้นุ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื ่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญ
เมื อ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื ่องและเหตุผลในการที ข่ อให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที ่ได้รับหนังสือ
จากผูถ้ ื อหุน้
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้มี ก ารประชุม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถื อหุ้น
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื อ่ กันหรื อผูถ้ ื อหุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที บ่ งั คับไว้นนั้ จะเรี ยกประชุมเอง
ก็ ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการ
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ประชุมผูถ้ ื อหุ้นที ่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทจะต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที ่เกิ ด
จากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีป่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที เ่ ป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสีค่ รั้งใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที ่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี ่ต้องร่ วมกันรับผิ ดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้ นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนัน้ ให้แก่
บริ ษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 29 เรื่ องการเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,733,750

100.0000%

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000%

งดออกเสียง

0

0.0000%

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
251,733,750 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

ประธานฯ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใด
นัน้ ให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ และวิธี การที่ ก ฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผ้ ูถื อหุ้นประสงค์ จ ะเสนอเรื่ องอื่น
นอกเหนือจากวาระการประชุมหรื อไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายสถาพรฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


คุณภาพของน ้าดื่มคริ สตัลเป็ นอย่างไรบ้ าง



หากพิ จ ารณาจากรายงานประจ าปี จะพบว่า บริ ษัท ฯ มีร ายได้ จ ากการจ าหน่ ายสิ น ค้ า
ภายในประเทศอย่างเดียว ไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขใดที่ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจาหน่ายสินค้ า
ในประเทศอื่น ๆ ได้

นายฐาปนฯ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของน ้าดื่มคริ สตัล โดยน ้าดื่มคริ สตัลได้ รับการรับรอง
ในด้ านมาตรคุณภาพจาก National Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งเป็ นสถาบันที่ได้ รับ
การยอมรั บในระดับนานาชาติ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับคุณภาพและการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของน ้าดื่มคริ สตัล โดยบริ ษัทฯ สามารถยืนยันได้ วา่ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่บริ ษัทฯ ใช้ ไม่มี
ผลข้ างเคียงที่กระทบต่อสุขภาพ



บริ ษัทฯ มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มแบรนด์เอสใน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
เพื่อนบ้ าน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทาการตลาดเพื่อจัดจาหน่ายอย่างเป็ นทางการ

นายศิริวฒ
ั น์ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


สถานภาพของการกระจายการถื อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ (Free Float) ใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เป็ นอย่ า งไร และมี โ อกาสที่ บ ริ ษั ท ฯ จะถู ก เพิ ก ถอนออกจากตลาด
หลักทรัพย์ ฯ เนื่องจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อไม่
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นายฐาปนฯ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


การที่ไทยเบฟเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้ างความแข็งแกร่ งทาง
ธุรกิจในกลุ่มบริ ษัท ซึ่งการพิจารณาขายหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก็ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจ
ของผู้ ถื อ หุ้ น นัน้ ๆ ในส่ ว นของหลัก เกณฑ์ ที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ก าหนดในเรื่ อ งดังกล่าว
บริ ษัทฯ ก็จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

นายสิทธิชยั ฯ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้


ในประเทศไทย ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนบริ ษัทจดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่บริ ษัทจดทะเบี ยนไม่สามารถได้ ดารงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

นายนรา ศรี เพชร (ผู้ถือหุ้น) ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้


บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารจัดการที่ ดินบางแปลงที่ไม่ได้ ใช้ ในการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ อย่างไร



ที่ดินแปลงที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณถนนเจริ ญนคร ได้ ถกู จาหน่ายออกไปแล้ วหรื อไม่

นายฐาปนฯ ชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้


บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นในการประกอบธุรกิจทางด้ านเครื่ องดื่ม โดยที่ดินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ถูกใช้
ในการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะกลับไป
พิจารณาทบทวนว่าทรัพย์สินใดของบริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างประโยชน์ในเชิงของต้ นทุนการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริ ษัทฯ ได้



ที่ดินแปลงที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณถนนเจริ ญนคร ได้ ถกู จาหน่ายออกไปแล้ ว

ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี ้
และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้ างบริ ษัทฯ ให้ มีความแข็งแกร่ งและเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป
และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม :

เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ

- สมชาย บุลสุข (นายสมชาย บุลสุข)
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ประธานที่ประชุม

