รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
สถานที่

การประชุม ซึ่ง จัด ขึ น้ ในรู ป แบบผ่า นสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (E-AGM) ครั ง้ นี ้ มีก ารถ่า ยทอดสดจาก
ห้ องประชุม ออดิทอเรี ยม ซี อาเซียน (C Asean) ชัน้ 10 ศูนย์ ประชุม ซี อาเซียน อาคารซี ดับเบิล้ ยู
ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

วันทีแ่ ละเวลา วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.
เริ่มการประชุม
นายสมชาย บุล สุข ประธานกรรมการบริ ษัท (“ประธานฯ”) กล่า วต้ อ นรั บ ผู้ ถื อ หุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุม จากนัน้
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการ
ประชุ ม”) โดยผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (Record Date) ใน
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุมรวม 29 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 251,642,421 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.6378 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 31 ซึ่งกาหนดไว้ ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
อนึ่ง บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี
2565 ผ่านทางเว็ บไซต์ข องบริ ษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การระบบ E-AGM ที่เป็ นไปตามมาตรฐานการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับชมวีดิทศั น์ ชีแ้ จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ดังนี ้
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอด
การประชุม รวมทัง้ ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริ ษัทได้ เปิ ดวีดิโอสาธิ ตวิธีการใช้ ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน และการถามคาถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่ มต้ นของการประชุมนี ้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจานวนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่ หรื อ
รับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิ ดให้ ลงคะแนนได้
ในระหว่างการเปิ ดให้ ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนัน้
4. ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของ
ผู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ โดยจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง หรื อบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วย
5. เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ พ้ นจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ จะขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นและผู้รั บมอบฉันทะลงคะแนนเลื อกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนน
6. สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสี ยงใน
ใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สาหรั บ
ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
7. สาหรับกรณีที่ถือว่าเป็ นบัตรเสียซึ่งจะไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทา
เครื่ องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อกรณีที่มี
การแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้ นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
8. ประธานฯ หรื อเลขานุการบริ ษัท จะทาการแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรื อเมื่อเจ้ าหน้ าที่
นับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อย เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และไม่เป็ นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้
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จ านวนหุ้น ของผู้เข้ าร่ ว มประชุ มล่ าสุดในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลการนับ คะแนนจะแสดงผลเป็ นจุด ทศนิ ย ม
สี่ตาแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนันเป็
้ นอันสิ ้นสุด
9. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
10. บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ บริ ษัทล่วงหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
และก่ อ นลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ซัก ถามในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คาถามเข้ ามาทางกล่องข้ อความหรื อแชท ตามที่ได้ สาธิตไปในตอนต้ นของ
การประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเริ่ มพิมพ์คาถามเข้ ามาทางกล่องข้ อความหรื อแชทได้ ตั ้งแต่เวลานี ้ และบริ ษัทจะนา
คาถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้ องของแต่ละวาระ หากคาถามถูกส่งเข้ ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริ ษัทจะ
เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทจะคานึงถึงการจัดกลุ่มประเภทของคาถามที่มีลกั ษณะ
เหมือนหรื อคล้ ายกัน
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์*

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี*

รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
5) นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 1
กรรมการกากับดูแลกิจการ

6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม*

กรรมการอิสระ

8) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ*

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

9) นายปราโมทย์ พรประภา*

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการ

10) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 2
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

11) นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย*

กรรมการ

12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์*

กรรมการ

13) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข*

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 3
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

14) นายโฆษิต สุขสิงห์

กรรมการ
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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*ผ่านระบบ Video Conference
กรรมการทีล่ าประชุม
1) นางต้ องใจ ธนะชานันท์

กรรมการ

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1) นางสาวเรวดี ใช้ เหตุผล

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

2) นางปรางณี ไชยพิเดช

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

3) นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

4) นายนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

5) นายธานี พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์

ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต

6) นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง

ผู้อานวยการฝ่ ายซัพพลายเชน

7) นายทศพล มณีรัตน์

ผู้อานวยการขายภาค 1-4

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
3) นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
และนายสรศักดิ์ จันทนา ผู้สอบบัญชีอิสระ ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นพยานในการ
นับคะแนน
นอกจากนี ้ นายกฤษณ์ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งแก้ ไขคาผิดในรายงานประจาปี 2564 ดังนี ้
1) หน้ า 139 ข้ อ 7.4.3 ก. ในตารางช่องบาเหน็จกรรมการ และ ช่องรวม แก้ ไขดังนี ้
- เดิม: บาเหน็จกรรมการ ปี 2564 จานวนเงิน - บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,570,000 บาท
- แก้ไขเป็ น: บาเหน็จกรรมการ ปี 2564 จานวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7,570,000 บาท
2) หน้ า 140 ในตารางค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้ อ 4 ค่าบาเหน็จกรรมการ แก้ ไขดังนี ้
- เดิม: ค่าบาเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปี ที่เสนอ) –
- แก้ไขเป็ น: ค่าบาเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปี ที่เสนอ) 4,000,000
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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โดยกรรมการบริ ษัทจานวน 14 ท่าน เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.3333 หลังจากนัน้
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ประธานฯ ชี แ้ จงว่ าวาระนี เ้ ป็ นการพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรอง ทังนี
้ ้ สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์”) ได้ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี ้
จากการประชุม E-AGM ในปี 2564 ที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า หากมีการประชุม AGM ในปี ถัดไป อยากให้
จัดประชุมในรู ปแบบที่สามารถพบกันได้ แต่การประชุม E-AGM ในปี นี ้ เข้ าใจว่ายังมีสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส
โควิด-19 อยู่ บริ ษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรู ปแบบ E-AGM เหมือนเดิม จึงขอเสนอแนะว่า บริ ษัทควรพิจารณาใช้
แพลตฟอร์ มที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสสื่อสารตอบโต้ แบบเสียงได้ เช่นเดียวกับบริ ษัทอื่น ๆ
นายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้จดั การ (“นายโฆษิต”) กล่าวขอบคุณ และชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัท ขออนุญ าตเรี ย นว่ า เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ในปี นี ย้ ัง มีค วาม
น่ากังวล แต่บริ ษัทก็มีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ ในปี หน้ า การประชุม AGM มีแนวโน้ มว่าจะกลับมาเป็ นการประชุมใน
รูปแบบที่สามารถพบกันได้ ตามที่บริ ษัทได้ เคยจัดมาก่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มี
ลักษณะเช่นเดียวกับ ปี นี ้ บริ ษัทก็ขอน้ อมรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาเพื่อทาให้ เกิดประโยชน์และสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในการทางานของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
มติทปี่ ระชุม

ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติเ ป็ นเอกฉัน ท์รับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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มติทลี่ ง

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ 1) มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน
251,642,423 เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ในวาระนี เ้ ป็ นการรายงานผลการดาเนิน งานของบริ ษัท สาหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่
30 กันยายน 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ นายโฆษิ ต เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 ให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายโฆษิ ต ได้ แ สดงวี ดิ ทัศน์ ส รุ ป การดาเนิน งานและกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ ผ้ ูถื อหุ้น รั บชม โดยในปี 2564
เสริ มสุขมุ่งเน้ นการเติบโตแบบยัง่ ยืนเพื่อเป้าหมายที่มนั่ คง สรุปได้ ดงั นี ้
• น ้าดื่มคริ สตัล
- แคมเปญสดชื่นทัว่ ทิศ คุณภาพทัว่ ไทย พร้ อมเปิ ดตัวฉลาก 4 ดีไซน์ใหม่ในรูปแบบ 4 ภาคทัว่ ไทย
- แคมเปญ Crystal CARE ส่งความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและการใช้ ทรั พยากรอย่างยั่งยืน
(เก็บ แยก ทิ ้ง)
- ได้ รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2020 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เครื่ องดื่มอัดลมเอส
- น ้าอัดลมผสมเยลลี่ est play Jelly Shake
- แคมเปญ est Cola X FREE FIRE
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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- แคมเปญคู่ซี ้จานแซ่บ est Cola X Robinhood
- เปิ ดสายการผลิตใหม่ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี
• เครื่ องดื่มชาเขียวโออิชิ
- โออิชิ ชาคูลล์ซ่า กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ขยายฐานวัยรุ่นรักสุขภาพ
- โออิชิ พลัสซี เครื่ องดื่มชาเขียวผสมวิตามินซี 200%
• V-Boost Functional Drink เครื่ องดื่มวิตามินซี 200% ผสมเบต้ ากลูแคน ช่วยเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กัน 2 เท่า
• เครื่ องดื่มชูกาลังแรงเจอร์ ใส่สดุ แรง พร้ อมแข่งขันในตลาดเครื่ องดื่มชูกาลัง
• Sermsuk Camp และ Sermsuk Family เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาระบบการขายและการเข้ าถึงร้ านค้ า
• มาตรการป้ องกันไวรัสโควิด-19 มอบประกันโควิด-19 แก่พนักงานทุกคน และมีการตรวจหาเชื ้อเชิงรุ ก
อย่างสม่าเสมอ
• กลยุทธ์การจัดพื ้นที่การขาย (Area Management) เพิ่มร้ านค้ าใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
• บริ จาคน ้าดื่มแก่โรงพยาบาล 21 โรง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
• รางวัล CSR-DIW 2020 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 13
• Silver Awards จาก Thailand Kaizen
และได้ รายงานถึงภาพรวมของผลการดาเนินงานและเหตุการณ์ สาคัญของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี ้
• ปี 2564 เป็ นปี แห่ งความท้ าทาย โดยทุก ประเทศทั่วโลกรวมทัง้ ประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญหน้ า
อย่างหนักกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
• ในส่วนของผู้ประกอบการต่างได้ รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่ ง สร้ างความกดดันและเป็ นตัวเร่ ง
ให้ ทุกภาคส่วนต้ องปรับตัว ผู้บริ โภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจาวัน การทางาน การจับจ่าย
ใช้ สอย รวมทังการท่
้
องเที่ยว ซึง่ บริ ษัทก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน
• ถึงแม้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 ยังมีความต่อเนื่อง บริ ษัทก็ได้ มีการรับมือและ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ ปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะเป็ นผู้ ผลิตและจัดจาหน่ าย
เครื่ องดื่มครบวงจร เพื่ อร่ วมขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ประเทศ โดยมีน โยบายและภาพรวมการ
ดาเนินงานเพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจ ในปี 2564 ภายใต้ แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ตอบรั บ สั ง คมดิ จิ ทั ล ” (Growing Sustainably, Rising Towards Digital Future) ด้ วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการดาเนินงานและการบริ หารธุรกิจ พร้ อมทัง้ มีแผนการปรั บเปลี่ยนวิ ถี
การทางานส่รูปแบบใหม่ที่ทนั สมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานให้ เป็ นไปในทิศทางที่ สูงขึน้
โดยบริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นเรื่ องการขาย เน้ นการสร้ างผลกาไรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผล
กาไรที่ดีขึ ้น โดยมีการมุ่งเน้ นที่ 3 เรื่ องหลัก ดังนี ้
1. Brands & Reach
-

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภค
พัฒนาช่องทางการขายและจัดจาหน่าย
ปรับเปลี่ยนการทางานสูร่ ูปแบบดิจิทลั
ขึ ้นเป็ นผู้นาเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพและการเป็ นอยู่ที่ดี

2. Production and Supply Chain Excellence
- เชื่อมต่อรากฐานการผลิตกับเครื อข่ายโลจิสติกส์ของกลุม่ ไทยเบฟ
- นาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและกระจายสินค้ า
- ส่งเสริ มโครงสร้ างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)
3. Sustainability
- บริ หารและพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain)
- บริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชนรอบข้ าง พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ เข้ มแข็ง
• รายได้ จากการขายและบริ การลดลงจากปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ย อดขายในช่ อ งทางร้ านอาหาร ร้ านสะดวกซื อ้ และห้ า งสรรพสิ น ค้ า ลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นการขาย และการเพิ่มยอดขายในช่องทางการจาหน่ายแบบดั ้งเดิม
ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ในปี 2564 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ น
ปรั บตัวดีขึน้ จากปี 2563 นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีมาตรการควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีความรั ดกุม อย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิจากการดาเนินการปกติสาหรับปี 2564 จานวน 173 ล้ านบาท
• จากการที่การขายผ่านช่องทางร้ านอาหารได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากมาตรการป้ องกันการ
แพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2564 ร้ านค้ าหลายหมื่นร้ านต้ องปิ ดตัวลงไม่ว่าจะ
ชัว่ คราวหรื อถาวร ทาให้ บริ ษัท ต้ องหันมามุ่งเน้ นการขายที่ช่องทางร้ านค้ าปลีกมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งร้ านค้ าปลี ก ในบริ เวณแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่ อให้ ผ้ ูบ ริ โภคที่ ท างานที่ บ้านสามารถเข้ าถึง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในร้ านค้ าใกล้ บ้านได้ โดยสะดวก ไม่จาเป็ นต้ องออกไปนอกพื ้นที่ที่อาจเกิดความ
เสี่ยงต่อการติดเชือ้ ได้ ง่าย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทยังคงเป็ นที่ต้องการของผู้ บริ โภค โดยเฉพาะนา้ ดื่ม
คริ สตัลที่ตอบโจทย์เรื่ องของคุณภาพ และเครื่ องดื่มชาเขียวโออิชิที่นอกจากจะให้ ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ร่างกายแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องดื่มที่ช่วยดับกระหายคลายร้ อน
• บริ ษัทได้ มีการปรับรู ปแบบการขาย การให้ บริ การกับร้ านค้ า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ไวรั ส
โควิด-19 โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้ พนักงานขายได้ รับทราบแผนการขาย การสื่อสารรายการ
ส่งเสริ มการขาย รวมถึงแนวทางการทางานในพืน้ ที่ต่าง ๆ ของบริ ษัทให้ กับพนักงานขายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขาย ผ่านช่องทางดิจิทัล Sermsuk Camp ที่ช่วยให้ พนักงานขายสามารถท างาน
ผ่านแท็บเล็ตที่ย่อข้ อมูลการขายทังหมดที
้
่จาเป็ นอยู่เพียงแค่ปลายนิ ้ว
นอกจากนี ้ ยังได้ เชื่อมโยงการสื่อสารกับร้ านค้ าของบริ ษัททัว่ ประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทลั Sermsuk
Family ทาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การร้ านค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปริ มาณการขายในช่องทาง
ร้ านค้ าปลีกเพื่อทดแทนการขายในร้ านอาหารเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
• ในช่ วงสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด -19 ผู้บ ริ โภคหันมาให้ ความสาคัญในเรื่ องของ
สุขภาพมากขึน้ บริ ษัทจึงได้ นาเสนอนา้ ดื่มคริ สตัล นา้ ดื่มคุณภาพ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเป็ น
สาหรับสุขภาพและการดารงชีพ ด้ วยการทาราคาขายที่ถูกลงให้ กับร้ านค้ า ตลอดจนห้ างท้ องถิ่นและ
ร้ านค้ าปลี ก เพื่ อกระจายสิ น ค้ า ไปยังชุมชนต่างจังหวัด เพื่ อช่ วยลดภาระให้ กับ ผู้บ ริ โภค และให้
ผู้บริ โภคมีน ้าดื่มคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้ องการ พร้ อมทังน
้ าเสนอเครื่ องดื่มวี-บูสท์ วิตามินซี
200% ผสมเบต้ ากลูแคน เพื่อเสริ มภูมิค้ มุ กัน รวมถึงเครื่ องดื่มชาเขียวโออิชิ พลัสซี ที่นอกจากจะให้
ประโยชน์จากชาเขียวแล้ วยังเพิ่มวิตามินซี เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจว่าได้ รับการดูแลสุขภาพในช่วงเวลา
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้ วย
• ในขณะเดียวกัน บริ ษัทยังได้ บริ จาคน ้าดื่มคริ สตัลและเครื่ องดื่มวี -บูสท์แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่ว
ประเทศ เพื่อเสริ มภูมิค้ มุ กันและเป็ นกาลังใจให้ กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นด่านหน้ า ดูแลผู้ป่วย
โควิ ด -19 และบริ จาคให้ กับ ผู้มีรายได้ น้อยในชุมชนต่าง ๆ ในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร เพื่ อบรรเทา
ค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพแต่ละวันในช่วงเวลาที่รายได้ ฝืดเคือง
• บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมให้ ทีมงานและคู่ค้า โดยประสานให้ ได้ รับการตรวจหาเชื ้อไวรัสโควิด -19 ณ
คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี และสนับสนุนให้ พนักงานฉีดวัคซีน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทีมงาน
ได้ รับภูมิค้ ุมกันอย่างเหมาะสม ทัง้ ปรั บรู ปแบบการทางานเป็ นแบบนิ วนอร์ มอล สวมใส่หน้ ากาก
อนามัยขณะปฏิบตั ิงาน พกแอลกอฮอล์ เว้ นระยะห่าง เพื่อให้ มนั่ ใจในเรื่ องของความปลอดภัยทังต่
้ อ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ตนเองและลูกค้ า ตลอดจนมี การเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ ตอบรั บพฤติกรรมผู้บริ โภคที่
เปลี่ยนไป และเตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การคู่ค้าสาหรับช่องทางร้ านอาหารและโรงเรี ยนที่จะ
กลับมาเปิ ดอีกครัง้
นายกฤษณ์ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี
2564 และแผนการดาเนินงานในปี 2565 ที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยมีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี ้
ในปี 2564 บริ ษัท มีแ ผนการดาเนิ น งานให้ ความรู้ และอบรมพนั ก งาน โดยบริ ษัท ได้ ดาเนิ น การอบรม
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในระดับหัวหน้ างานขึ ้นไป เพื่อปลูกฝั งในเรื่ องระเบียบวินยั ในการทางานอย่างเคร่งครัด
และบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ต ต่อต้ านการให้ สินบนหรื อต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทังให้
้
ความร่วมมือหรื อเข้ าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามความเหมาะสม
และในฐานะบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ นานโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางปฏิบตั ิเดียวกัน
เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์และความไว้ ใจระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียด้ วยการดาเนินการ
อย่างโปร่งใส
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี ้
ขอชื่ น ชมที่ บ ริ ษั ท สามารถผ่ า นวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ทั ง้ ยั ง สามารถจ่ า ยเงิ น
ปั นผลสาหรับปี 2564 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งมีจานวนมากกว่าปี 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.32
บาท ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะมีรายได้ ลดลงถึง 12% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 แต่บริ ษัทกลับสามารถทากาไรสุทธิได้ เพิ่มขึ ้นถึง
2%
นอกจากนี ้ นายศิริวฒ
ั น์ มีคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
น ้าดื่มคริ สตัลมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็ นอันดับ 1 ในปั จจุบนั จึงอยากสอบถามว่า บริ ษัท
จะสามารถทาให้ น ้าดื่มคริ สตัลมี Market Share เพิ่มขึ ้นอีกได้ อย่างไร และสาหรับคู่แข่งซึ่งมี Market Share อยู่ในอันดับ 2
และ 3 นัน้ มี Market Share อยู่ที่เท่าใด
นายโฆษิต ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้
บริ ษัทมีความตั ้งใจที่จะผลักดัน Market Share ของน ้าดื่มคริ สตัลให้ เพิ่มขึ ้น โดยนอกจากการมุ่งเน้ นการ
ขายในช่องทางร้ านอาหาร ยังมีช่องทางร้ านค้ าปลีกที่บริ ษัทให้ ความสนใจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565

11/26

โควิด-19 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เน้ นย ้าเรื่ องการกระจายสินค้ าในตลาดร้ านค้ าปลีกมากขึ ้น และหลังจากที่ร้านอาหาร
กลับมาเปิ ดกิจการ รวมถึงมีนกั ท่องเที่ยวกลับมา ก็จะช่วยส่งเสริ ม Market Share ให้ เพิ่มขึ ้นได้
นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
ดังนี ้
จากข้ อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม 2564 น ้าดื่มคริ สตัลมี Market Share เป็ นอันดับ 1 ที่ 17.4% ในขณะที่
คู่แ ข่ ง อัน ดับ 2 มี Market Share ประมาณ 14.5% และอัน ดับ 3 ประมาณ 11% โดยน า้ ดื่มคริ ส ตัล ได้ มุ่งเน้ น การจัด ท า
แคมเปญทางการตลาดและการกระจายสินค้ า เพื่อรักษาความเป็ นอันดับ 1 ได้ ต่อไป
นายศิริวฒ
ั น์ มีคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
บริ ษัทมีแผนการดาเนินงานอย่างไรที่จะสามารถท าให้ ผลิตภัณ ฑ์ นา้ อัดลมเอสมียอดขายเพิ่ มขึ น้ จาก
ปั จจุบนั
นายโฆษิต ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี ้
น ้าอัดลมเอสได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากช่องทางการขาย
หลักคือช่องทางร้ านอาหารบางส่วนได้ ปิดกิจการลง ในขณะเดียวกันบริ ษัทก็มีการปรับกลยุทธ์การขาย โดยเน้ นไปที่ช่องทาง
ร้ านโชห่วยเบ็ดเตล็ด และร้ านค้ าชุมชนมากขึน้ รวมทัง้ มีการผลักดันเรื่ องของขนาด Multi Serve และขวด PET ขนาด 360
มล. ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคที่ทางานอยู่ที่บ้านได้ เป็ นอย่างดี โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ มีการจัดทาแคมเปญกับ Food
Aggregators ต่าง ๆ และหลังจากที่ร้านอาหารกลับมาเปิ ดกิจการ บริ ษัทก็จะจัดทาแคมเปญการตลาดเพื่อสร้ างความ
ตื่นเต้ นให้ กบั ตลาดและเน้ นย ้าความเป็ นแบรนด์ของคนไทย รวมถึงสร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ บู ริ โภคมากยิ่งขึ ้น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชีแ้ จงว่าวาระนี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2564 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานฯ ชีแ้ จงว่างบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
และสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
โดยขอให้ นางสาวเรวดี ใช้ เหตุผล ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริ ษัท
โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564
• บริ ษัท มีรายได้ จ ากการขายและการให้ บริ การรวมทัง้ สิ ้นจานวน 9,618 ล้ านบาท ลดลงประมาณ
12% จากปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส โควิด-19
• ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ 6,644 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 13% จากปี ก่อนซึ่ง
สอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ และการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และต้ นทุนการ
ผลิตให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายรวมเท่ากับ 2,351 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 10%
• ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 736 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 9% จากปี ก่อน จากมาตรการการ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ
• บริ ษัทมีกาไรจานวน 83 ล้ านบาท ลดลง 86 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตามหาก
ไม่รวมรายการนอกเหนือจากการดาเนินงานปกติ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกาไรจาก
การจาหน่ายตราสารทุนจานวน 90 ล้ านบาท บริ ษัทจะมีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ จานวน
173 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
• บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 12,782 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 282 ล้ านบาท จากการดาเนินงาน และการ
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
• บริ ษัท มีหนีส้ ินรวมทัง้ สิ ้น 3,781 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 179 ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกหนีส้ ิน
ตามสัญญาเช่า
• ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 9,001 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 103 ล้ านบาท
ส่งผลให้ บริ ษัทมีมลู ค่าทางบัญชี 33.85 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 0.39 บาทต่อหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี ้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ขอแสดงความชื่นชมที่บริ ษัทสามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายในปี 2564 ได้ เป็ นอย่างดี ถึงแม้ ว่าปั จจุบนั บริ ษัทจะ
ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม
นอกจากนี ้ นายศิริวฒ
ั น์ มีคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
จากตารางสรุปผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 59 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษีเงิน
ได้ จานวน 89 ล้ านบาท อยากสอบถามว่า ภาษี เงินได้ ดังกล่าวเกิดจากการขายกองทุน ใช่หรื อไม่ สาเหตุที่ขายกองทุน
เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสด (Cash flow) หรื อไม่ และได้ ขายไปจานวนเท่าใด
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้
บริ ษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด (“เพ็ทฟอร์ม”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่วม
ของบริ ษัท เพ็ทฟอร์ มมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 75 ล้ านบาท มีกาไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นจานวนมากกว่า
2 พันล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) จึงได้ มี การปรับโครงสร้ างการลงทุน โดยการขายหุ้นของเพ็ทฟอร์ ม
ให้ แก่บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด (“เสริมสุข โฮลดิง้ ส์”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งเสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ เป็ นบริ ษัท
ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริ หารการลงทุนในบริ ษัทต่าง ๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จ้างที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ รับ
การรั บรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ดังกล่าว โดยการปรับโครงสร้ างการลงทุนนี ้ บริ ษัทจะได้ ประโยชน์ 2 ข้ อ ได้ แก่
1. ทาให้ มลู ค่าเงินลงทุนในเพ็ทฟอร์ มในงบการเงินแสดงมูลค่าตลาด
2. จากรายงานประจาปี หน้ า 169 งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริ ษัท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2564 มีกาไรจากการจาหน่ายตราสารทุนประมาณ 448 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไร
สะสมเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นสามัญดังกล่าว ไม่ได้ มีผลกระทบต่อ Cash flow ของ
บริ ษัท แต่เป็ นการสะท้ อนมูลค่าตลาดของเงินลงทุนให้ แก่บริ ษัทย่อย
นายศิริวฒ
ั น์ มีคาถามเพิ่มเติม ดังนี ้
ในปี 2565 บริ ษัทจะยังคงรักษาการบริ หารค่าใช้ จ่ายให้ ลดลงเหมือนปี 2564 หรื อไม่ โดยหวังว่าบริ ษัทจะ
ยังคงเดินหน้ าเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้ จ่าย และสามารถสร้ างผลกาไร รวมทังเพิ
้ ่มการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
นายโฆษิต ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้
กล่าวขอบคุณข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และขออนุญาตเรี ยนว่า ความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทอย่างแรกคือการเร่ ง
สร้ างยอดขาย ถึงแม้ สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจะสร้ างแรงกดดันทางธุรกิจของบริ ษัท แต่บริ ษัทก็สามารถพิสจู น์ให้ เห็นว่า
บริ ษัทสามารถเปิ ดช่องทางการขายใหม่ ๆ เช่น ร้ านค้ าปลีก และร้ านค้ าโชห่วย รวมทังมี
้ ความเชื่อมัน่ ว่าช่องทางร้ านอาหารซึง่
เป็ นช่องทางหลักจะช่วยผลักดันให้ บริ ษัทสามารถสร้ างยอดขายให้ ดียิ่งขึ ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในปั จจุบนั
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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บริ ษัทก็ได้ รับผลกระทบจากราคาต้ นทุนวัตถุดิบและราคาเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทก็ได้ ดึ งศักยภาพของระบบซัพพลายเชนของ
กลุ่มบริ ษัทที่มีความแข็งแกร่ งให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปิ ดไลน์การผลิตนา้ อัดลมเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้ จ่าย และต้ นทุนสาคัญสาหรับกลุม่ ธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์คือต้ นทุนการกระจายสินค้ า
ดัง นัน้ การสร้ างฐานการผลิตที่มีคุณภาพในแต่ละพืน้ ที่จะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในเชิงธุ รกิ จ โดยบริ ษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
ฐานการผลิตใหม่นีจ้ ะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ แก่ตลาดในภาคใต้ และลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง รวมถึงเป็ นการ
เน้ นย ้าการพัฒนาด้ านความยั่งยืนของบริ ษัทในด้ านสิ่งแวดล้ อมซึ่งตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี สุดท้ ายนี ้ ตราสินค้ าที่
แข็งแกร่ งรวมถึงการสื่อสารเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคในสังคมดิจิทัลจะสร้ างความรู้ สึกที่ดีให้ แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการบริ โภคและธุรกิจของบริ ษัทต่อไป
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนิ น การประชุมชี แ้ จงเกี่ ย วกับ การลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติ
งบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
มติทปี่ ระชุม

ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติ เป็ นเอกฉัน ท์ อนุมัติงบการเงิน ส าหรั บ ปี สิ น้ สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2564
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติทลี่ ง
เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565

1) มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีม้ ีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทัง้ หมด
จานวน 251,642,423 เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

ประธานฯ ขอให้ ศ าสตราจารย์ ดร. คุณ หญิ ง สุช าดา กี ร ะนัน ทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(“คุณหญิงสุชาดา”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณหญิงสุชาดาชี ้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565 และ
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(“KPMG”) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท โดยอนุมตั ิให้
1.
2.
3.
4.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ
นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท โดยให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ
งบการเงินของบริ ษัท และอนุมตั ิกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2565 ของบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 1,700,000
บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ชี แ้ จงเกี่ ย วกั บ การลงมติ จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ
การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2565 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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มติทล่ี ง
บัตรเสีย
หมายเหตุ

วาระที่ 5

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
0

0.0000

1) มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
251,642,423 เสียง

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ นางสาวเรวดีเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัท มีนโยบายจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน”) โดยบริ ษัท จะต้ องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริ ษัท ได้ จดั สรร
ทุ น ส ารองดั ง กล่ า วครบถ้ วนตามที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี น โยบายจ่ า ย เงิ น ปั นผลในอั ต รา
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ การจ่ ายเงิน ปั น ผลดังกล่าว จะขึ น้ อยู่กับ กระแสเงิน สด แผนการใช้ จ่ ายและการลงทุน ในโครงการ
ต่าง ๆ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรเพื่อ เป็ น
ทุ น สารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
• งดจั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานปี 2564 เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย เนื่ อ งจากบริ ษั ท
มีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
• จ่า ยเงิน ปั น ผลสาหรับ ผลประกอบการรอบปี บัญ ชี 2564 และกาไรสะสมให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัต รา
หุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 90,406,165 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 108.6
ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 และจ่ า ยเงิ น
ปั น ผลในวั น ศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชีแ้ จงเกี่ ย วกับ การลงมติ จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ก าร
งดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

วาระที่ 6

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1) มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 251,642,423 เสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565

ในวาระนีป้ ระธานฯ ขอให้ นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(“นายสุจินต์”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสุจินต์ ชี ้แจงว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565

18/26

ธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลส
้ ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั นี ้
• เสนอให้ พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในอัตราเดิม
ที่ได้ อนุมัติไว้ แล้ วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการ
ประจาปี 2565 (ผลประกอบการปี 2564) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ ได้
อนุมตั ิไว้ แล้ วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
รายปี
เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครั้ง)

ปี 2564 (ปี ทีผ่ ่านมา)
รายปี
เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครั้ง)

1. คณะกรรมการบริ ษัท
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

160,000
80,000

50,000
25,000

160,000
80,000

50,000
25,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานฯ
• กรรมการ
3. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
• ประธานฯ
• กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานฯ
• กรรมการ
5. คณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
รายปี
เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย

ปี 2564 (ปี ทีผ่ ่านมา)
รายปี
เบีย้ ประชุม
(บาทต่อปี ) (บาทต่อครั้ง)

6. คณะกรรมการบริ หาร
• ประธานฯ
• รองประธานฯ
• กรรมการ
7. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยประชุม
และเงินบาเหน็จ

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จานวนเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2565
(ปี ทีเ่ สนอ)
4,000,000

จานวนเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564
4,000,000

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565
มติทป่ี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2565 และบาเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565

251,642,423
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ร้อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
100.0000

มติทล่ี ง
ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

วาระที่ 7

ร้อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1) มติใ นวาระนี จ้ ะต้ องได้ รั บ การอนุมัติด้ วยคะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่ า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 251,642,423 เสียง

่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ

ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) เป็ นผู้นา
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุมนี ้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้ นายอวยชัย ได้ เรี ยนเชิญให้ กรรมการ
ที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้ แก่
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการคนที่ 3

5) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมการ

และขอให้ กลับเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ หลังการประชุมตามระเบียบวาระนี ้เสร็จสิ ้น
นายอวยชัย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14
กาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
นันอาจได้
้
รับเลือกตั ้งเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 5 ราย ดังนี ้
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการคนที่ 3

5) นายฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

กรรมการ

ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนรวมถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยมติ เ สี ย ง
ข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) ได้ พิจารณาและกลั่ นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้ หมดที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครั ง้ นีแ้ ล้ ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้ง
กรรมการทัง้ 5 คน ซึ่งต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี
กรรมการอิสระ ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นเวลา 8 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2565 มีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายสุจินต์ หวัง่ หลี ได้ ดารงตาแหน่งจนครบวาระ
ดัง กล่าว จะรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ งเป็ นเวลา 11 ปี 5 เดือน ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
อนึ่ ง บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บการพิจ ารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ส าหรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ระหว่ า งวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2564
ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
นายอวยชัยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ นายอวยชัย จึงมอบหมายให้ ผ้ ูด าเนิ น การ
ประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันนายอวยชั
้
ยเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั ้งเป็ นรายบุคคล
มติทป่ี ระชุม

ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ แ ต่งตัง้ กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้ กลับ เข้ าดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการคนที่ 3

5) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมการ

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1) นายสมชาย บุลสุข
มติทล่ี ง
เห็นด้ วย

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000
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2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี
มติทลี่ ง

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

251,641,423

99.9996

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0.0004

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
มติทลี่ ง

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000
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ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติทล่ี ง
บัตรเสีย

0

0.0000

5) นายฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย

251,642,423

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

วาระที่ 8

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทีม่ าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1) มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 251,642,423 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอเรื่ อ งอื่ น ที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่
ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นนอกเหนือจากวาระการ
ประชุมหรื อไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี ้
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ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่บริ ษัทยังคงเดินหน้ าช่วยเหลือสังคมและทานุบารุงศาสนา แม้ ว่าบริ ษัท
จะประสบกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก และหวังว่าบริ ษัทจะยังคงสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่สงั คมเช่นนี ้ต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะ และผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนที่ได้ สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม รวมทังได้
้ เสนอข้ อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ด
การประชุม
ปิ ดประชุม: เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ
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- ลายมือชื่อ (นายสมชาย บุลสุข)
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ประธานที่ประชุม

