รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
สถานที่

การประชุม ซึ ่ง จัด ขึ น้ ในรู ป แบบผ่า นสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ครั ง้ นี ้ มีก ารถ่า ยทอดสดจาก
ห้ องประชุม ออดิท อเรี ย ม ซี อาเซีย น (C Asean) ชัน้ 10 ศูน ย์ ป ระชุม ซี อาเซีย น อาคารซี ดับ เบิ ล้ ยู
ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.
เริ่มการประชุม
นายสมชาย บุล สุข ประธานกรรมการบริ ษั ท (“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 กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มี สิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (Record Date) ใน
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุมรวม 33 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 251,546,102 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.6016 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
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อนึ่ง บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี
2564 ผ่านทางเว็บไซต์ข องบริ ษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 17 พฤศจิ กายน 2563 ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี ้
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ ผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอด
การประชุมรวมทัง้ ผลคะแนนในแต่ ละวาระ ซึ่งบริ ษัทได้ เปิ ดวีดิโอสาธิ ตวิธี การใช้ ระบบออนไลน์ เพื่ อการออกเสี ย ง
ลงคะแนน และการถามคาถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่ มต้ นของการประชุมนี ้
2. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจานวนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อ
รับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิ ดให้ ลงคะแนน
ได้ 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 8 เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนน
6. สาหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นด้ วย ไม่เห็น ด้ วย หรื องดออกเสี ยงใน
ใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สาหรั บ
ผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
7. สาหรับกรณีที่ถือว่าเป็ นบัตรเสียซึง่ จะไม่นบั 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 วและไม่เป็ 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 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 งกับ วาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอความกรุ ณาพิมพ์ คาถามเข้ ามาทางกล่องข้ อความหรื อแชทตามที่ได้ สาธิ ตไปในตอนต้ นของการ
ประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเริ่ มพิมพ์คาถามเข้ ามาทางกล่องข้ อความหรื อแชทได้ ตงแต่
ั ้ เวลานี ้ โดยบริ ษัทจะนาคาถาม
ของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้ องของแต่ละวาระ หากคาถามถูกส่งเข้ ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณา
คัดเลือกคาถาม ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทจะคานึงถึงการจัดกลุม่ ประเภทของคาถามที่มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกัน
ภายหลังจากการชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ ง ให้ ที่ประชุม
ทราบว่าในการนับคะแนนในครั ง้ นี ้ บริ ษัทมีตวั แทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด นายสรศักดิ์ จันทนา
ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็ นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1) นายสมชาย บุลสุข

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

2) นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
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3) นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์*

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
14) นางต้ องใจ ธนะชานันท์*

กรรมการ

15) นายโฆษิ ต สุขสิงห์

กรรมการ
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

*ผ่านระบบ Video Conference
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
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

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง
3) นายสรศักดิ์ จันทนา
โดยกรรมการบริ ษัท ทัง้ 15 ท่ าน เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถื อหุ้น ในครั ง้ นี ้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 หลัง จากนั ้น
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563ดๆ

ประธานฯ ชีแ้ จงว่าวาระนีเ้ ป็ นการพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทังนี
้ ้
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน์ ”) ให้ ความเห็นต่อแนวทางการจัดประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วยที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความร่ วมมือกับทางราชการและมีความเป็ นห่วงเรื่ องความปลอดภัย
ของผู้ร่วมประชุมท่ามกลางสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่า จานวนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุม มีจานวนน้ อยกว่าบริ ษัท
จดทะเบียนอื่น ๆ และห้ องประชุมในปี ก่อนก็มีพื ้นที่กว้ างขวาง ซึง่ มีพื ้นที่เพียงพอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอยู่ร่วมกันอย่างมีระยะห่างตามที่
หน่ ว ยงานราชการก าหนด และสามารถใช้ ม าตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ คัด กรองผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
อนึ่ง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็ นโอกาสที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพบกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเพียงปี ละครัง้ จึงเสนอให้
พิจารณาจัดประชุมครัง้ หน้ าในรู ปแบบเดิม
นอกจากนี ้ นายศิริวฒ
ั น์ มีคาถามเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ ในการประชุมเป็ นจานวนกี่บาท และคิด
เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ หากเปรี ยบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ
นายโฆษิ ต สุขสิงห์ กรรมการผู้จดั การ (“นายโฆษิต”) กล่าวขอบคุณ และชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
 จากข้ อมูลของบริ ษัทในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2563 มีผ้ ูถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม
เกื อบ 200 คน ทัง้ นี ้ ในการจัดประชุม บริ ษัท ได้ พิ จ ารณามาตรการในการดูแ ลตามมาตรฐานของภาครั ฐ
อย่างไรก็ตาม คณะบริ หารขอน้ อมรับและจะพิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรู ปแบบเดิมใน
คราวถัดไป
ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า ใช้ จ่ า ยจะลดลงปร ะมาณ
ร้ อยละ 10 หากเปรี ยบเที ยบกับรายจ่ายที่เกิ ดจากการจัดประชุมแบบปกติ เนื่ องจากการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีคา่ ใช้ จ่ายในการถ่ายทอดสดด้ วย
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

6/29

เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นสอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มีม ติเ ป็ นเอกฉัน ท์ รั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,002

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 ซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน
251,643,002 เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ในวาระนี เ้ ป็ นการรายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท สาห รั บ ปี สิ น้ สุด วันที่
30 กันยายน 2563 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุม และขอให้ นายโฆษิ ต เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563 ให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายโฆษิ ต ได้ แสดงวีดโิ อสรุ ปการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับชม โดยสรุ ปได้ ดงั นี ้
น ้าดื่มคริ สตัล

- มีการออกแบบฉลากน ้าดื่มรุ่ น Limited Edition
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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- แคมเปญ Crystal Care ส่งรถขายไปตามชุมชนและหมูบ่ ้ านต่าง ๆ (Go by trucks)
- เข้ าร่ วมงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020
- แคมเปญส่งท้ ายปี รณรงค์การเก็บ แยก ทิ ้ง ให้ ทกุ ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
- ได้ รับรางวัล No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องกันเป็ นปี ที่ 3
 กลยุทธ์ผลักดันยอดขาย est Cola
 ชาเขียว Oishi ออกรสชาติใหม่ตอ่ เนื่องตลอดทังปี
้
 เครื่ องดื่มชูกาลังแรงเจอร์ ปรับโฉมใหม่ ปรับสูตรใหม่ สาหรับคนวัยทางานรุ่ นใหม่
 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ V-BOOST Functional Drink
 ขยายกาลังการผลิตน ้าดื่มที่อบุ ลราชธานี
 ได้ รับเครื่ องหมายลด Carbon Footprint
 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมครบทัง้ 7 โรงงาน
และได้ รายงานถึงภาพรวมของผลการดาเนินงานและเหตุการณ์ สาคัญของบริ ษัท สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสาคัญโดยสรุ ป ดังนี ้
 ปี 2563 เป็ นปี แห่งความท้ าทาย โดยทุกประเทศทัว่ โลกรวมทังประเทศไทยต้
้
องเผชิญหน้ ากับปั ญหา
การระบาดของไวรัสโควิด-19
 ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต่างได้ รับผลกระทบไม่ว่ าทางใดทางหนึ่ง และบริ ษัท เป็ น
ผู้ป ระกอบธุรกิ จ ที่ ได้ รับ ผลกระทบเช่ นกัน โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท เมื่อเดื อน
มกราคมปี ที่แล้ ว ก่อนการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 บริ ษัทได้ นาเสนอกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่สาคัญ
สาหรับปี บัญชี 2563 ต่อผู้ถือหุ้น
 เป้าหมายของบริ ษัทในปี 2563 คือ การดาเนินแผนธุรกิจ เพื่อสร้ างผลกาไรและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ซึง่ ประกอบด้ วย
ก) ประสิทธิภาพการลงทุนในตราสินค้ า
ข) ปฏิรูปโครงสร้ างค่าใช้ จ่าย
ค) รักษาอัตรากาไรเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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 เพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่ องการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ฝ่ ายบริ หารได้ มงุ่ เน้ นที่
ก) ขายผลิตภัณฑ์ ที่สร้ างผลกาไร ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้ นขายสินค้ าในบรรจุภัณ ฑ์ ข วดแก้ ว และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่าลง ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ลดน ้าตาล เป็ นต้ น
ข) บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นในการขายผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ในช่องทางการขายที่สร้ างผลกาไร ซึ่ง
หมายถึงการมุ่งเน้ นการขายในช่องทางการตลาดแบบดังเดิ
้ ม ได้ แก่ ร้ านค้ าปลีก และช่องทาง
ร้ านอาหาร การขายในช่ องทางดังกล่ าวท าก าไรให้ บ ริ ษัท ได้ ม ากกว่ าช่ องทางการขายปลี ก
สมัยใหม่ และซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ค) นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยั ง มี ก ารตั ด ลดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Cash Hunt
เพื่อสร้ างประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ กบั องค์กรเป็ นสาคัญ รวมไปถึงการคิดริ เริ่ มแผนพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่สร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น ไปจนถึงการบริ การจัดการต้ นทุนเพื่อสร้ างผลกาไรให้ มากขึ ้น
 ด้ วยกลยุทธ์ที่สาคัญในการเพิ่มผลกาไรนัน้ ถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 แต่รายได้ ของบริ ษัทก็ลดลงเพียงร้ อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขกาไรสุทธิของบริ ษัทนันดี
้ ขึ ้น
148 ล้ านบาท จาก 21 ล้ านบาทในปี 2562 เป็ น 169 ล้ านบาทในปี 2563
 ในปี บัญ ชี 2563/2564 บริ ษัท จะยังคงมุ่งเน้ น ในการขายผลิตภัณ ฑ์ ที่ส ร้ างผลก าไร เพื่ อการสร้ าง
ผลประกอบการที่ดีขึ ้น แม้ ยงั คงมีอปุ สรรคและความท้ าทายต่าง ๆ อยู่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ น 3 เรื่ องสาคัญ ได้ แก่
ก) การขายผลิตภัณฑ์ที่สร้ างกาไร
ข) ช่องทางการขายที่สร้ างผลกาไร
ค) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
 เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงาน บริ ษัทยังได้ กาหนดให้ มีนโยบายเพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ภายใต้ แ นวคิด “เติบ โตอย่ างยั่งยื น ตอบรั บ สังคมดิจิตอล” (Growing Sustainably, Rising
Towards Digital Future) ด้ วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการดาเนินงานและการบริ หารธุรกิจ
พร้ อมทัง้ มีแผนเรื่ องปรับเปลี่ยนวิถีการทางานสู่รูปแบบใหม่ที่ทนั สมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทางานให้ เป็ นไปในทิศทางที่สงู ขึ ้น โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

9/29

1.

พัฒนาตราสินค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Brands & Reach)

สร้ างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ ผ้ ูบริ โภคในแต่ละกลุ่มและช่วงเวลา รวมถึงยังได้ มีการ
พัฒนาช่องทางการขายและการจัดจาหน่ายที่ทรงประสิทธิ ภาพ พร้ อมจัดส่งให้ ถึงมือผู้บริ โภคได้ อย่างทันที และ
ทัว่ ถึง
นอกจากนี ไ้ ด้ มีวิธีรับมือกับการปรั บเปลี่ยนวิถี การทางานสู่รูปแบบดิจิตอล เพื่ อให้ ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในตลาด เพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพการขายสินค้ าให้ สามารถตอบสนองกับ
ความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากที่สดุ พร้ อมกันนี ้เป็ นการช่วยให้ พนักงานทุกคนได้ เข้ าถึงข้ อมูลเชิงลึกทางด้ านการ
ขาย เพื่อวางแผนการทางานในแต่ละพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับโอกาส และสามารถนาไปต่อยอดการพัฒนาตราสินค้ า
หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้ าถึงใจผู้บริ โภค
2.

เน้ นยา้ การพัฒนาการผลิตและโครงสร้ างการบริหารจัดการ (Production and Supply Chain
Excellence)

เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของการเชื่ อ มต่ อ รากฐานการผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานระดับ โลก ของบริ ษั ท ฯ
กั บ เครื อ ข่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์ ข นาดใหญ่ ใ นระดับ ประเทศของกลุ่ ม ไทยเบฟฯ เข้ าด้ ว ยกั น โดยการน าเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ ในการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการผลิต และกระจายสินค้ าที่
ส่งเสริ มโครงสร้ างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถนาเสนอสินค้ า และคัดเฉพาะวัตถุดิบที่มี
คุณภาพจากแหล่งผลิตให้ ถึงมือผู้บริ โภคในแต่ละภูมิภาคได้ อย่างทันที และเพียงพอต่อความต้ องการ ซึง่ จะช่วยลด
ต้ นทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทได้
3.

การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability)

บริ ษัทให้ ความใส่ใจในการดาเนินการบริ หารและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่เป็ นยุทธศาสตร์
สาคัญที่จะส่งผลสาเร็ จทางธุรกิจ เริ่ มตังแต่
้ การจัดซื ้อจัดหา ไปจนถึงการบริ หารจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์หลังการบริ โภค
เพื่อตอบโจทย์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียในทุกๆ ภาคส่วนให้ มีความแข็งแกร่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านของการบริ หาร
จัดการสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ สังคม และชุมชนรอบข้ าง รวมทัง้ การมีส่วนรวมในการผลักดัน และ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ เข็มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการ
พัฒนาความยัง่ ยืนที่เป็ นเลิศในทุกมิติ
ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็ นการมุ่งไปสู่การเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มที่ใส่ใจด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับโลกต่อไป
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นายกฤษณ์ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี
2563 และแผนการดาเนินงานในปี 2564 ที่ได้ รายงานไปแล้ วนัน้ บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยมีสาระสาคัญโดยสรุ ป ดังนี ้
ในปี 2563 บริ ษัท มีแ ผนการดาเนิ น งานให้ ความรู้ และอบรมพนั ก งาน โดยบริ ษัท ได้ ดาเนิ น การอบรม
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ในระดับหัวหน้ างานขึ ้นไป เพื่อปลูกฝั งในเรื่ องระเบียบวินยั ในการทางานอย่างเคร่ งครั ด
และบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ต ต่อต้ านการให้ สินบนหรื อต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ รวมทังให้
้
ความร่ วมมือหรื อเข้ าร่ วมกับหน่วยงานต่าง 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 างความสัมพันธ์ และความไว้ ใ จระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียด้ วยการดาเนินการ
อย่างโปร่ งใส
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี แ้ จงว่าวาระนี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บปี สิ ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2563 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ชีแ้ จงว่างบการเงินสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงบการเงิ น สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยขอให้ นางสาวเรวดี ใช้ เหตุผล ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน (“นางสาวเรวดี”) ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริ ษัท
โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
ผลการดาเนินงานสาหรั บปี 2563
 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมทัง้ สิ ้นจานวน 10,865 ล้ านบาท ลดลงประมาณ
ร้ อยละ 6 จากปี ก่อน เป็ นผลมาสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19
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 ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ 7,600 ล้ านบาท ลดลงประมาณร้ อยละ 10 จากปี ก่อน
ซึง่ สอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จากการขาย นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบ
บรรจุภณ
ั ฑ์และต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายรวมเท่ากับ 2,612 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน เนื่องจากการควบคุม
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและการตลาดโดยเน้ นไปที่ ช่องทางออนไลน์ มากยิ่ งขึน้ และการบริ หาร
จัดการค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 811 ล้ านบาท ลดลงประมาณร้ อยละ 7 จากปี ก่อน จากมาตรการ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
 บริ ษัทมีกาไรจานวน 169 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 148 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) ในปี ก่อนที่ 21 ล้ านบาท
 บริ ษัทมีผลกาไรต่อหุ้นสาหรับปี 2563 จานวน 0.64 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 บริ ษัท มีส ิน ทรั พ ย์ ร วมทั ง้ สิ ้น 12,500 ล้ า นบาท เพิ ่ม ขึ น้ 100 ล้ า นบาท หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 1
เมื่อ เทีย บกับ สิน ทรั พ ย์ร วมของปี ก่อ นสาเหตุห ลัก มาจากภาพรวมผลประกอบการของบริ ษัท
ที่เติบโตขึน้
 บริ ษัท มีหนี ส้ ินรวมทัง้ สิน้ 3,602 ล้ านบาท ลดลง 64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 เมื่อเที ยบกับ
หนี ้สินรวมของปี ก่อนสาเหตุหลักจากการจ่ายชาระหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังเกษี ยณอายุ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 8,898 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 164 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของผลกาไรสุทธิ สาหรั บปี ส่งผลให้ อัตราส่วน
หนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นดีขึ ้นจากปี ก่อน และมีมลู ค่าทางบัญชี 33.46 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ ให้ ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี ้
ขอขอบคุณคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกคนที่สามารถทาให้ ผลประกอบการ
ของบริ ษัทในปี 2563 มีกาไรจานวน 169 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ในปี 2563 นัน้ มียอดขายลดลงเล็กน้ อย แต่บริ ษัทสามารถลด
ค่าใช้ จ่าย อันเป็ นเหตุให้ ผลประกอบการของบริ ษัทพลิกจากที่เคยขาดทุนในปี 2562 จานวน 453 ล้ านบาท เป็ นกาไรจานวน
169 ล้ านบาทในปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี ้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เข้ ามาดูแ ลผลประกอบการและการดาเนิ น งานของบริ ษัท ท าให้
ค่าใช้ จ่ายลดลง โดยเฉพาะต้ นทุน ขายลดลงถึงร้ อยละ 10 และในขณะที่ รายได้ ลดลงร้ อยละ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
เมื่อเปรี ยบเที ยบแล้ วต้ นทุน ขายลดลงมากกว่ารายได้ ซึ่งเกิ ดจากความมุ่งมั่น ตัง้ ใจของคณะกรรมการบริ ษัท ที่ จ ะสร้ าง
ผลประกอบการและจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ไม่มีหนี ้สิน ที่มีภาระ
ดอกเบี ้ย และมีเงินสดเพิ่มขึ ้น โดยส่วนหนึง่ ก็จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และอีกส่วนหนึง่ จะนาไปขยายกิจการ
ของบริ ษัท เพื่อสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างยัง่ ยืนสืบเนื่องต่อไป
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นสอบถามหรื 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 2563
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,642,102

99.9996

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

1,000

0.0004

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

1) มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนีม้ ีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทัง้ หมด
จานวน 251,643,102 เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564

ประธานฯ ขอให้ ศ าสตราจารย์ ดร. คุณ หญิ ง สุช าดา กี ร ะนัน ทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(“คุณหญิงสุชาดา”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณหญิงสุชาดาชี ้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจาปี 2564 และ
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(“KPMG”) เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท โดยนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบี ยน 4409 หรื อ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรื อ นางสาวกนกอร ภูริ ปั ญ ญวานิ ช ผู้ส อบบัญ ชี
รั บอนุญาตเลขทะเบี ยน 10512 ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และ
กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรั บงบการเงิน เป็ นจานวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีการปรั บเพิ่มจากปี
2563
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
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 ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2564 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,102

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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หมายเหตุ

วาระที่ 5

1) มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
251,643,102 เสียง

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
สาหรั บผลประกอบการสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประธานฯ ขอให้ นางสาวเรวดีเป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเรวดี ชี แ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัท มีนโยบายจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) (“พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชน”) 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 ยเงิ น ปั นผลในอั ต รา
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงิ น รวมในแต่ละงวด หลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิน ปั นผลดังกล่าว จะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนการใช้ จ่ายและการลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมาย และอนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลประกอบการสาหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน
2563 ดัง นี ้
 งดจั ด สรรก าไรจากผลการด าเนิ น งานปี 2563 เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย เนื่ อ งจากบริ ษั ท
มีทนุ สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
 จ่า ยเงิน ปั น ผลสาหรั บ ผลประกอบการสาหรับ ปี สิ ้นสุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 ในอัต ราหุ้น ละ
0.32 บาท รวมเป็ นจ านวนทั ้งสิ ้นประมาณ 85,088,155 บาท โดยก าหนดวัน ก าหนดรายชื ่อ
ผู้ ถ ือ หุ้ น ที ่ม ีส ิท ธิร ับ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ศุก ร์ ที ่ 4 ธัน วาคม 2563 แ ล ะ จ่ า ย เ งิ น
ปั น ผลในวัน พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โดยการจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่า เหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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นายศิริวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี ้
ขอชื่นชมคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทที่ช่วยกันทาให้ บริ ษัทมีกาไร และ
สามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลในปี นี ้ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ซึง่ มากกว่าปี ก่อนที่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.25 บาท
ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 นี ้ เป็ นอีกปี แห่งความท้ าทาย ขอให้ ทกุ ท่านช่วยกันทาให้ บริ ษัทข้ ามผ่านวิกฤตครัง้ นี ้ให้ ได้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นสอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนิ นการประชุมชี แ้ จงเกี่ ย วกับ การลงมติ จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติ ก าร
งดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2563 เพื่อเป็ น
ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และอนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลประกอบการส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่
30 กันยายน 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

1) มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 251,643,152 เสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรั บเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564

ในวาระนีป้ ระธานฯ ขอให้ นายสุจินต์ หวัง่ หลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(“นายสุจนิ ต์ ”) เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสุจินต์ ชี แ้ จงว่า เนื่ องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณา
ค่ า ตอบแทนกรรมการจากความรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อย
แต่ ล ะคณะ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บอ้ างอิ ง กั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ
ที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิ จที่ ใกล้ เคียงกัน รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ ดังนี ้
 เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจาปี
2564 ในอัตราเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
เบีย้ ประชุม
รายปี
(บาทต่ อ
(บาทต่ อปี )
ครั ง้ )

ปี 2563 (ปี ที่ผ่านมา)
รายปี
เบีย้ ประชุม
(บาทต่ อปี ) (บาทต่ อครั ง้ )

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

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานฯ
 กรรมการ
3. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
 ประธานฯ
 กรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานฯ
 กรรมการ
5. คณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
 ประธานฯ
 รองประธานฯ
 กรรมการ
6. คณะกรรมการบริ หาร
 ประธานฯ
 รองประธานฯ
 กรรมการ
7. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ
จากค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยประชุม และเงิน
บาเหน็จ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนันประธานฯ
้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาหรั บเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

วาระที่ 7

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 251,643,152 เสียง

พิจารณาอนุมัตเิ งินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564
ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ นายสุจินต์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุจินต์ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริ ษัท โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาเงินบาเหน็จกรรมการ จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยอ้ างอิงจากอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เงินบาเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่ และ
ความรั บผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จ
กรรมการประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
Mr.Basant Kumar Dugar ให้ ความเห็นต่อที่ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
ขอชื่นชมบริ ษัทที่สามารถทาให้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นบวกมากกว่าผลกาไรที่เกิดขึ ้นในปี ที่
ผ่านมา และขอชื่นชมบริ ษัทที่ได้ รับรางวัล 4 ดาว จากสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริ ษัท
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นสอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึ ง มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนิ น การประชุ มชี แ้ จงเกี่ ยวกับการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาอนุมัติ เงิ น
บาเหน็จกรรมการประจาปี 2564
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

หมายเหตุ

วาระที่ 8

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 251,643,152 เสียง

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ นายสุจินต์ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุมนี ้ เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ นายสุจินต์ ได้ เรี ยนเชิญให้ กรรมการ
ที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้ แก่
1) นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการคนที่ 4

2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

3) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระ

4) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

และขอให้ กลับเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ หลังการประชุมตามระเบียบวาระนี ้เสร็ จสิ ้น
นายสุจินต์ 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
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริ ษัท มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 5 ราย ดังนี ้
1) นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการคนที่ 4

2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

3) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระ

4) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนรวมถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยมติ เ สี ย ง
ข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้) ได้ พิจารณาและกลัน่ กรองคุณสมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญ ของกรรมการทัง้ หมดที่ ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครั ง้ นี แ้ ล้ ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และมี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ ต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นเวลา 7 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564 มีมติอนุมตั ิแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้ ดารงตาแหน่งจนครบ
วาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 10 ปี 5 เดือน ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าบุคคลที่ จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
อนึ่ง บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรั บการพิ จ ารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ส าหรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2564 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ระหว่ า งวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2563
ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุม
ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงมติ
ผู้ดาเนินการประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ แ ต่งตัง้ กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้ กลับ เข้ าดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
1) นายอวยชัย ตันทโอภาส

รองประธานกรรมการคนที่ 4

2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

3) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระ

4) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1)

2)

3)

นายอวยชัย ตันทโอภาส
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

นายปราโมทย์ พรประภา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564
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4)

5)

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้น
ที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

251,643,152

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

หมายเหตุ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

1) มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 251,643,152 เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น 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 าร่ วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ สอบถามในประเด็น ดังนี ้
 จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึง่ คาดว่าน่าจะรุ นแรงและยืดเยื ้อกว่าระลอกแรก สังเกต
จากจานวนผู้ติดเชื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น คณะกรรมการและผู้บริ หารคิดว่า ผลประกอบการของบริ ษัทจะลดลงประมาณเท่าไร
ในแง่ของรายได้ และกาไรของปี 2564
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 (“นายฐาปน”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ ชีแ้ จง
รายละเอียด แบ่งได้ เป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1. สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 ในปั จจุบันซึ่งเกี่ยวโยงกับการระบาดระลอกใหม่
จากมาตรการของรั ฐ บาลและศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรั ส โคโรนา 2019 (ศบค.)
ในการควบคุมสถานการณ์ แ ละพื น้ ที่ ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรื อพื น้ ที่ เฝ้าระวังสูงสุด รวมถึงความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายนัน้
ทาให้ สามารถประคับประคองสถานการณ์ ได้ เป็ นอย่างดี และพืน้ ที่ต่าง ๆ ก็สามารถปรั บตัวเข้ าสู่สถานการณ์ ปกติได้
ใกล้ เคียงที่สดุ แต่อาจมีบางพื ้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ยงั ต้ องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้ รัฐบาลกาลังพยายามนาวัคซีนเข้ ามาในประเทศโดยเร็ วที่สุด เพื่อลดปั ญหาจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปั จจุบนั จึงคาดว่าสถานการณ์ น่าจะดีขึน้ เป็ นลาดับนับจากนี ้ รวมถึง จะสามารถ
บริ หารจัดการสถานการณ์ได้ ดีขึ ้น และหากมีวคั ซีนเข้ ามา ก็จะช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทกาลังมองถึง
โอกาสในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึง่ เป็ นฤดูร้อนและเป็ นช่วงเทศกาลที่ผ้ บู ริ โภคนิยมท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็ น
โอกาสของบริ ษัทที่จะสร้ างผลประกอบการที่ดี
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2. การปรั บตัว
ขอเรี ยนว่า ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจ และผู้บริ หารฝ่ ายขายรวมถึงทีมงานทุกคนมีการทดลองการขายใน
รู ปแบบใหม่ ๆ จากเดิมที่บริ ษัทเคยจัดส่งสินค้ าไปยังร้ านค้ าในช่องทางการจัดจาหน่ายที่เป็ น Food Service Restaurant
(FSR) หรื อร้ านอาหาร เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลประกาศควบคุมพื ้นที่นนั ้ ทาให้
ผู้บริ โภคออกจากบ้ านน้ อยลง จึงเป็ นปั จจัยที่เป็ นผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทีมงานฝ่ ายขายพยายามไปถึงจุดขายและ
เปิ ดโอกาสทางด้ านการขาย ทาให้ เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเรื่ องตราสินค้ าที่อยู่ในใจของผู้บริ โ ภค และเปิ ดรู ปแบบ
ช่องทางการจัดจาหน่ายต่าง ๆ
3. โอกาสในการเสริมสร้ างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่รองรั บต่ อสถานการณ์ ในอนาคต
ที่ผ่านมา บริ ษัทให้ บริ การแบบ On Schedule กล่าวคือ มีการพบปะลูกค้ าหรื อร้ านค้ าตามตารางเวลาที่ก าหนด
โดยน าสิ น ค้ าใหม่ไปส่งตรงถึงร้ านค้ าและรั บขวดเปล่ากลับมา แต่เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
โควิด-19 ทาให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป เริ่ มหันมาใช้ ช่องทางออนไลน์ในการซื ้อสินค้ าและบริ การมากขึ ้น
บริ ษัทจึงต้ องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนการให้ บริ การเป็ นแบบ On Demand เพื่อเปิ ดช่องทางในการเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อ
ผู้บริ โภคได้ มากที่สุด กล่าวคือ ต้ องเป็ นการสื่อสารโดยตรง เช่น การใช้ แอปพลิเคชันเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การ ดังนัน้
การเปรี ยบเทียบระหว่าง On Schedule กับ On Demand จึงเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทกาลังศึกษาและประเมินว่า ต้ องมีรูปแบบ
ของการลงทุน ทักษะการให้ บริ การ และต้ องปรับขีดความสามารถขององค์กรได้ มากน้ อยอย่างไร เนื่องจากบริ ษัทต้ อง
มองโอกาสในการปรับตัวตามแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน และนายโฆษิ ตที่เป็ นผู้มีความรู้ ในธุรกิจเครื่ องดื่มที่เกี่ยวโยงกับ
บริ ษัทในเครื อก็มาร่ วมปฏิบตั ิการในเรื่ อง Logistics, Supply Chain, Warehouse Management และ Operating Cost
กล่าวโดยสรุ ปว่านี่ คือภาพรวมที่ บริ ษัทให้ ความสาคัญ และบริ ษัทพร้ อมจะปรั บตัวและเก็บเกี่ ยวโอกาสมาเป็ น
ประโยชน์ในทางธุรกิจ และยังคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเสมอ
นายโฆษิ ต กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความห่วงใยต่อธุรกิจของบริ ษัท และชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
บริ ษัทต้ องการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจและสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกัน รวมถึงไม่ได้ นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่
เกิ ดขึน้ มีการประชุมที มงานทุกวันเพื่ อติดตามสถานการณ์ และมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ต่าง ๆ โดยสิ่งสาคัญ ที่
ต้ องการจะเน้ นย ้ามี 3 ส่วนที่บริ ษัทใส่ใจเป็ นพิเศษ ได้ แก่
1. การมองเรื่ องการปิ ดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ แก่ธุรกิจ ซึ่งบริ ษัทเน้ นยา้ ตังแต่
้ การดูแล
พนักงาน ครอบครั วของพนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรคู่ค้าของบริ ษัท เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า บริ ษัทยัง มีบุคลากรที่ มี
สุขภาพสมบูรณ์และสามารถผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพให้ ถงึ มือผู้บริ โภคได้ โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างเข้ มแข็งตังแต่
้
การระบาดระลอกแรก รวมถึงมีเทคโนโลยีในการติดตาม เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพของพนักงานได้ เป็ นรายคน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 มกราคม 2564

26/29

และมีแนวทางในการบริ หารจัดการในเชิงธุรกิจ มีแผนสารองทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทจะไม่
เพลี่ยงพล ้าหากสถานการณ์ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรง
2. เน้ น ย า้ การพัฒนาเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่าย รวมถึงการขยายตลาดใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ไ ด้ รับผลกระทบหรื อได้ รับ
ผลกระทบน้ อยในช่วงที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ าใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภค
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ V-BOOST ซึ่งได้ รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี เป็ นผลมาจากความตังใจดี
้ ของบริ ษัทที่เน้ นย ้า
ความใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริ โภค
3. การบริ หารจัดการต้ นทุน ไม่วา่ จะเป็ นต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ต้ องบริ หารให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น ซึง่ ต้ องคอยควบคุมตลอดเวลา และบริ ษัททาได้ ดี ต้ องขอขอบคุณทีมผู้บริ หารที่ใส่ใจและตังใจดู
้ แลเรื่ องนี ้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
 รายได้ และกาไรมาจากการขายสินค้ าประเภทใดบ้ าง
 น ้าดื่มคริ สตัลยังมีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1 หรื อไม่ และมีสว่ นแบ่งทางการตลาดอยู่ที่กี่เปอร์ เซ็นต์
นางสาวเรวดี ชี ้แจงดังนี ้
 สัดส่วนยอดขายจากเครื่ องดื่มประเภทอัดลมมีจานวนประมาณร้ อยละ 42 และเครื่ องดื่มประเภทไม่อัดลม
มีจานวนประมาณร้ อยละ 58
 สัดส่วนกาไรจากเครื่ องดื่มประเภทอัดลมมีจานวนประมาณร้ อยละ 40 และเครื่ องดื่มประเภทไม่อดั ลมมีจานวน
ประมาณร้ อยละ 60
นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 ส่วนแบ่งทางการตลาดของนา้ ดื่มคริ สตัลตังแต่
้ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม นา้ ดื่มคริ สตัลยังคงเป็ น
อันดับ 1 โดยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณร้ อยละ 18.2 และบริ ษัทเน้ นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะในช่องทางแบบดังเดิ
้ ม
นายศิริวฒ
ั น์ ได้ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
 บริ ษัทมีแผนการใช้ ประโยชน์ผลขาดทุนทางภาษี สะสมอย่างไร และมีผลขาดทุนทางภาษี คงเหลือจานวนเท่าใด
นายสิทธิชยั ชี ้แจงดังนี ้
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 บริ ษัทต้ องเน้ นการสร้ างผลกาไรโดยการเพิ่ มรายได้ ลดค่าใช้ จ่าย และปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของการผลิต
รวมทังมี
้ การประหยัดค่าใช้ จ่าย มาตรการที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นเหตุให้ ในปี 2563 มีกาไรและได้ ใช้ ผลประโยชน์
ทางภาษี ในปี 2563 นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีแผนการปรับโครงสร้ างการลงทุนของบริ ษัทย่อยเพื่อใช้ ประโยชน์ทาง
ภาษี ได้ ครบถ้ วนตามที่วางแผนไว้
คุณหญิงสุชาดา ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 ผลขาดทุ น ทางภาษี ส ะสมของบริ ษั ท ที่ จ ะสามารถใช้ ประโยชน์ ไ ด้ มี จ านวนประมาณ 1,500 ล้ า นบาท
ซึง่ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ทางภาษี ได้ ในอนาคตภายใน 5 ปี โดยฝ่ ายบริ หารได้ มีแผนการดาเนินการเพื่อให้
บริ ษัทมีกาไรทางภาษี และใช้ ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี ดงั กล่าว
นายศิริวฒ
ั น์ ให้ ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี ้
 ต้ องการเห็นบริ ษัทเน้ นการทากาไรมากกว่าเพิ่มรายได้
นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุ ณาสอบถามในประเด็นที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ง แสดงถึงความใส่ใจและ
เป็ นก าลังใจให้ ฝ่ายจัดการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท บริ ษัท ยังให้ ความสาคัญ กับทัง้ เครื่ องดื่มประเภทอัด ลมและ
ไม่อดั ลม รวมถึงสินค้ าทังหมดที
้
่เกี่ยวโยงกับกลุ่มบริ ษัท และเห็นว่าเครื่ องดื่มประเภทไม่อดั ลมมีแ นวโน้ มที่จะสร้ างผล
กาไรได้ ดีกว่าเครื่ องดื่มประเภทอัดลม รวมถึงนา้ ดื่มก็ยังเติบ โตได้ อย่ างเข้ มแข็ง อีกทัง้ บริ ษัทยังให้ ความส าคัญ กับ
กิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารถึงผู้บริ โภค นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทมีนยั ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของไทย สังเกตได้
จากช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้บริ โภคต้ องการน ้าดื่มสะอาดขณะที่ต้องทางานหรื อเรี ยนที่
บ้ าน บริ ษัทจึงต้ องทาหน้ าที่เป็ นองค์กรของคนไทย เพื่อทาให้ สินค้ าของบริ ษัทตอบสนองต่อความต้ องการของคนไทย
หรื อของผู้บริ โภคได้ อย่างทันท่วงที ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งภารกิจสาคัญที่บริ ษัทพยายามปรับตัวในสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
และอยู่ในเหตุการณ์วิกฤต และบริ ษัทมีความเข้ มแข็งทังรายได้
้
ผลกาไร รวมไปถึงตราสินค้ า สัดส่วนที่เป็ นส่วนแบ่งทาง
การตลาด และผลประโยชน์ ทางภาษี โดยนายสิทธิ ชัยได้ ติดตามกับฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ ชิด เพราะเป็ นส่วนสาคัญที่
บริ ษัทจะเก็บเกี่ยวและรักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สดุ ให้ แก่องค์กรและท่านผู้ถือหุ้น
Mr.Basant Kumar Dugar ได้ สอบถามเป็ นภาษาอังกฤษในประเด็นดังนี ้
 บริ ษัทมีอตั ราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวกับวงจรเงินสด (Cash cycle) ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนาให้ บริ ษัทสามารถ
ลดจานวนวันที่กิจการจะได้ รับเงินสดจากการดาเนินงานให้ เหลือ 0 วัน โดยการขยายระยะเวลาการชาระเงินของเจ้ าหนี ้
การค้ าได้ หรื อไม่
นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา และชี ้แจง
เป็ นภาษาอังกฤษดังนี ้
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 บริ ษัทหวังว่าจะสามารถขยายระยะเวลาการชาระเงินของเจ้ าหนี ้การค้ าได้ โดยบริ ษัทจะพยายามอย่างเต็มที่
นายสิทธิชยั ชี ้แจงเพิ่มเติมเป็ นภาษาอังกฤษดังนี ้
 ส าหรั บ ระยะเวลาการช าระเงิ นของเจ้ าหนี ก้ ารค้ า หากบริ ษัท ขยายระยะเวลาการช าระเงิ น อาจจะท าให้
ซัพพลายเออร์ ปรับเพิ่มราคาสินค้ าสูงขึน้ เนื่องจากต้ องแบกรับภาระดอกเบีย้ มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายชาระเงินให้ แก่เจ้ าหนี ้การค้ าและเจรจาปรับลด
ราคาสินค้ าของซัพพลายเออร์ ให้ สอดคล้ องและสมดุลกัน
Mr.Basant Kumar Dugar สอบถามเพิ่มเติมเป็ นภาษาอังกฤษว่า
 บริ ษัทสามารถจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จภายใน 14 วันหรื อไม่เพื่อพัฒนาคะแนนการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้ ดียิ่งขึ ้น
นายกฤษณ์ กล่าวขอบคุณ และชี ้แจงเป็ นภาษาอังกฤษดังนี ้
 บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จภายใน 14 วันตามที่แนะนา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี ้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ
ซึ่งเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งต่อบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่ อ สร้ างบริ ษัท ให้ มีความ
แข็งแกร่ งและเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม: เวลา 11.15 น.
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- ลายมือชื่อ (นายสมชาย บุลสุข)
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