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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของ 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

สถานที ่ การประชุมซึ ่งจ ัดขึ น้ในรูปแบบผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั ง้นี  ้มีการถ่ายทอดสดจาก 

ห้องประชุม ออดิทอเรียม ซี อาเซียน (C Asean) ชัน้ 10 ศูนย์ประชุมซี อาเซียน อาคารซี ดับเบิล้ ยู  

ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

วันทีแ่ละเวลา วนัพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. 

เร่ิมการประชุม 

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริษัท ( “ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม จากนัน้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จลุพาณิชยกรรม เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการ
ประชุม”) โดยผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับจ านวนทุน และจ านวนหุ้นของบริษัท เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 265,900,484 บาท 

หุ้นสามญัที่จ าหน่ายแล้ว 265,900,484 หุ้น 

มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ       1 บาท 

บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ใน
วนัศกุร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชุมรวม 33 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 251,546,102 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6016 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
เพื่อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ดงันี  ้

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถดกูารถ่ายทอดสดตลอด
การประชุมรวมทัง้ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดิโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน และการถามค าถามของผู้ ถือหุ้นในตอนเร่ิมต้นของการประชมุนี ้

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจ านวนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือ
รับมอบฉนัทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนเูพื่อลงคะแนนเสียง  ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนน
ได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า
ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของ 
ผู้ที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบตัรเสีย หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 

5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน 

6. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน  
ใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่ส าหรับ 
ผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

7. ส าหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสียซึ่งจะไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉนัทะ ที่มีการท า
เคร่ืองหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า  หรือกรณีที่มี
การแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคสัโตเดียน 

8. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะท าการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป  หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ 
นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้
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จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้  ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม 
สี่ต าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

9. โดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ  

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์  
และก่อนลงมติในแต่ละวาระ  ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตาม  
ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์ค าถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชทตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการ
ประชุม โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเร่ิมพิมพ์ค าถามเข้ามาทางกล่องข้อความหรือแชทได้ตัง้แต่เวลานี ้โดยบริษัทจะน าค าถาม
ของท่านไปตอบในวาระที่เก่ียวข้องของแต่ละวาระ หากค าถามถกูสง่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกค าถาม ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะค านึงถึงการจดักลุม่ประเภทของค าถามที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกนั 

ภายหลงัจากการชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ ประชุม
ทราบว่าในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด นายสรศกัด์ิ จนัทนา 
ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นพยานในการนบัคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และทีป่รึกษาที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 

 กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
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3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์* รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 

  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

5) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 

 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม*  กรรมการอิสระ 

8) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ* กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

9) นายปราโมทย์ พรประภา* กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

10) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

11) นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั* กรรมการ 

12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์* กรรมการ 

13) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ* กรรมการ 

 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 
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 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

14) นางต้องใจ ธนะชานนัท์* กรรมการ 

15) นายโฆษิต สขุสิงห์ กรรมการ 

 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จดัการ 

*ผ่านระบบ Video Conference 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวเรวดี ใช้เหตผุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

2) นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

3) นายขวญัชยั มหาพรประจกัษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

4) นายนิธิพฒัน์ พฒุทอง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

5) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิต 

6) นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง ผู้อ านวยการฝ่ายซพัพลายเชน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

2) นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

3) นายสรศกัด์ิ จนัทนา 

โดยกรรมการบริษัททัง้ 15 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 หลงัจากนัน้  
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่าง ๆ 
ตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 6/29 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่30 มกราคม 2563 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 โดยเลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า
รายงานการประชมุดงักล่าวได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทัง้นี ้
ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน”์) ให้ความเห็นต่อแนวทางการจดัประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วยที่คณะกรรมการบริษัทให้ความร่วมมือกับทางราชการและมีความเป็นห่วงเร่ืองความปลอดภยั
ของผู้ ร่วมประชมุท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นว่า จ านวนผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุ มีจ านวนน้อยกว่าบริษัท
จดทะเบียนอื่น ๆ และห้องประชมุในปีก่อนก็มีพืน้ที่กว้างขวาง ซึง่มีพืน้ที่เพียงพอให้ผู้ ถือหุ้นอยู่ร่วมกนัอย่างมีระยะห่างตามที่
หน่วยงานราชการก าหนด และสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อคัดกรองผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่เก่ี ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม  
อนึ่ง การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เป็นโอกาสที่ผู้ ถือหุ้นจะพบกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพียงปีละครัง้ จึง เสนอให้
พิจารณาจดัประชมุครัง้หน้าในรูปแบบเดิม                                                          

นอกจากนี ้นายศิริวฒัน์ มีค าถามเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี  ้

• ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ บริษัทสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ในการประชุมเป็นจ านวนก่ีบาท และคิด
เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ หากเปรียบเทียบกบัรายจ่ายที่เกิดจากการจดัประชมุแบบปกติ 

นายโฆษิต สขุสิงห์ กรรมการผู้จดัการ (“นายโฆษิต”) กลา่วขอบคณุ และชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

• จากข้อมูลของบริษัทในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเมื่อปี 2563 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
เกือบ 200 คน ทัง้นี ้ในการจัดประชุม บริษัทได้พิจารณามาตรการในการดูแลตามมาตรฐานของภาครัฐ 
อย่างไรก็ตาม คณะบริหารขอน้อมรับและจะพิจารณาแนวทางการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเดิมใน
คราวถดัไป  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงประมาณ  
ร้อยละ 10 หากเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมแบบปกติ  เนื่องจากการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดด้วย 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท  
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,002 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 
251,643,002 เสียง 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าในวาระนี เ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่  
30 กันยายน 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2563 ให้ที่ประชมุรับทราบ 

นายโฆษิต ได้แสดงวีดิโอสรุปการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับชม โดยสรุปได้ดงันี ้

น า้ดื่มคริสตลั  

- มีการออกแบบฉลากน า้ดื่มรุ่น Limited Edition  
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- แคมเปญ Crystal Care สง่รถขายไปตามชมุชนและหมู่บ้านต่าง ๆ (Go by trucks) 

- เข้าร่วมงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020 

- แคมเปญสง่ท้ายปี รณรงค์การเก็บ แยก ทิง้ ให้ทกุชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างมีคณุภาพ 

- ได้รับรางวลั No.1 Brand Thailand ต่อเนื่องกนัเป็นปีที่ 3 

• กลยทุธ์ผลกัดนัยอดขาย est Cola 

• ชาเขียว Oishi ออกรสชาติใหม่ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 

• เคร่ืองดื่มชกู าลงัแรงเจอร์ ปรับโฉมใหม่ ปรับสตูรใหม่ ส าหรับคนวยัท างานรุ่นใหม่ 

• ออกผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อสขุภาพ V-BOOST Functional Drink  

• ขยายก าลงัการผลิตน า้ดื่มที่อบุลราชธานี 

• ได้รับเคร่ืองหมายลด Carbon Footprint 

• ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมครบทัง้ 7 โรงงาน 

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2563 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้

• ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทาย โดยทุกประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
การระบาดของไวรัสโควิด-19  

• ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และบริษัทเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อเดือน
มกราคมปีที่แล้ว ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้น าเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญ
ส าหรับปีบญัชี 2563 ต่อผู้ ถือหุ้น 

• เป้าหมายของบริษัทในปี 2563 คือ การด าเนินแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผลก าไรและการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
ซึง่ประกอบด้วย  
ก)  ประสิทธิภาพการลงทนุในตราสินค้า 
ข)  ปฏิรูปโครงสร้างค่าใช้จ่าย 
ค)  รักษาอตัราก าไรเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
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• เพื่อบรรลเุป้าหมายเร่ืองการเติบโตอย่างยัง่ยืน ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นที่ 
ก)  ขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลก าไร ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นขายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว และ

ผลิตภณัฑ์ที่มีต้นทนุต ่าลง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ที่ลดน า้ตาล เป็นต้น 
ข)  บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในช่องทางการขายที่สร้างผลก าไร ซึ่ง

หมายถึงการมุ่งเน้นการขายในช่องทางการตลาดแบบดัง้เดิม ได้แก่ ร้านค้าปลีก และช่องทาง
ร้านอาหาร การขายในช่องทางดังกล่าวท าก าไรให้บริษัทได้มากกว่าช่องทางการขายปลีก
สมยัใหม่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ค)  นอกจากนี บ้ ริษัทยังมีการตัดลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ไม่จ าเป็น หรือที่ เ รียกว่า Cash Hunt   
เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับองค์กรเป็นส าคญั รวมไปถึงการคิดริเร่ิมแผนพฒันาธุรกิจ
ใหม ่ๆ ที่สร้างรายได้เพิ่มขึน้ ไปจนถึงการบริการจดัการต้นทนุเพื่อสร้างผลก าไรให้มากขึน้ 

• ด้วยกลยทุธ์ที่ส าคญัในการเพิ่มผลก าไรนัน้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
โควิด-19 แตร่ายได้ของบริษัทก็ลดลงเพียงร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ตวัเลขก าไรสทุธิของบริษัทนัน้ดีขึน้ 
148 ล้านบาท จาก 21 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 169 ล้านบาทในปี 2563 

• ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลก าไร เพื่อการสร้าง 
ผลประกอบการที่ดีขึน้ แม้ยงัคงมีอปุสรรคและความท้าทายต่าง ๆ อยู่ 
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งเน้น 3 เร่ืองส าคญั ได้แก่ 
ก)  การขายผลิตภณัฑ์ที่สร้างก าไร  
ข)  ช่องทางการขายที่สร้างผลก าไร  
ค)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

• เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน บริษัทยงัได้ก าหนดให้มีนโยบายเพื่อใช้ในการขบัเคลื่อนการด าเนิน
ธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับสังคมดิจิตอล” (Growing Sustainably, Rising 
Towards Digital Future) ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารธุรกิจ 
พร้อมทัง้ มีแผนเร่ืองปรับเปลี่ยนวิถีการท างานสู่รูปแบบใหม่ที่ทนัสมยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท างานให้เป็นไปในทิศทางที่สงูขึน้ โดยมีแนวทางด าเนินการดงันี ้
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1.  พัฒนาตราสินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Brands & Reach) 

สร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มและช่วงเวลา รวมถึงยังได้มีการ
พัฒนาช่องทางการขายและการจัดจ าหน่ายที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทันที และ
ทัว่ถึง  

นอกจากนีไ้ด้มีวิธีรับมือกับการปรับเปลี่ยนวิถีการท างานสู่รูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด เพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพการขายสินค้าให้สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สดุ พร้อมกนันีเ้ป็นการช่วยให้พนกังานทกุคนได้เข้าถึงข้อมลูเชิงลกึทางด้านการ
ขาย เพื่อวางแผนการท างานในแต่ละพืน้ที่ให้สอดคล้องกับโอกาส และสามารถน าไปต่อยอดการพฒันาตราสินค้า
หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้าถึงใจผู้บริโภค  

2.  เน้นย า้การพัฒนาการผลิตและโครงสร้างการบริหารจัดการ (Production and Supply Chain 
Excellence) 

เสริมความแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อรากฐานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ของบริษัทฯ  
กับเครือข่ายโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ในระดับประเทศของกลุ่มไทยเบฟฯ เข้าด้วยกัน โดยการน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการผลิต และกระจายสินค้าที่
สง่เสริมโครงสร้างเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน (Circular Economy) สามารถน าเสนอสินค้า และคดัเฉพาะวตัถุดิบที่มี
คณุภาพจากแหลง่ผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคได้อย่างทนัที และเพียงพอต่อความต้องการ ซึง่จะช่วยลด
ต้นทนุ และยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทได้ 

3.  การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) 

บริษัทให้ความใส่ใจในการด าเนินการบริหารและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่เป็นยุทธศาสตร์
ส าคญัที่จะส่งผลส าเร็จทางธุรกิจ เร่ิมตัง้แต่การจดัซือ้จดัหา ไปจนถึงการบริหารจดัการบรรจุภณัฑ์หลงัการบริโภค
เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ภาคส่วนให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สงัคม และชุมชนรอบข้าง รวมทัง้การมีส่วนรวมในการผลักดันและ
พฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรและสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อการ
พฒันาความยัง่ยืนที่เป็นเลิศในทกุมิติ 

 ทัง้หมดนีจ้ะเป็นการมุ่งไปสู่การเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ใส่ใจด้านการพฒันาอย่างยั่งยืนใน
ระดบัโลกต่อไป 
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นายกฤษณ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2563 และแผนการด าเนินงานในปี 2564 ที่ได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้  

ในปี 2563 บริษัทมีแผนการด าเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ด าเนินการอบรม
จรรยาบรรณเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน ในระดบัหวัหน้างานขึน้ไป เพื่อปลกูฝังในเร่ืองระเบียบวินยัในการท างานอย่างเคร่งครัด 
และบริษัทมีนโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทัง้ให้
ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามความเหมาะสม 

และในฐานะบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษัทได้น านโยบายดงักล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบตัิเดียวกนั 
เพื่อการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์และความไว้ใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยการด าเนินการ
อย่างโปร่งใส 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนี ้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2563 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

ประธานฯ ชีแ้จงว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563  
โดยขอให้นางสาวเรวดี ใช้เหตผุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวด”ี) ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกับงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 

• บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทัง้สิน้จ านวน 10,865 ล้านบาท ลดลงประมาณ
ร้อยละ 6 จากปีก่อน เป็นผลมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
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• ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการรวมเท่ากบั 7,600 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 10 จากปีก่อน
ซึง่สอดคล้องกบัการลดลงของรายได้จากการขาย นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงบริหารจดัการต้นทุนวัตถุดิบ 
บรรจภุณัฑ์และต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

• ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายรวมเท่ากับ 2,612 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดโดยเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึน้ และการบริหาร
จดัการค่าขนสง่อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 811 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7 จากปีก่อน จากมาตรการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกมุและมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

• บริษัทมีก าไรจ านวน 169 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 148 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผลก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) ในปีก่อนที่ 21 ล้านบาท  

• บริษัทมีผลก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2563 จ านวน 0.64 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 

ฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

• บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิ น้  12,500 ล้านบาท เพิ ่มขึน้  100 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1  
เมื ่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปีก่อนสาเหตุหลกัมาจากภาพรวมผลประกอบการของบริษัท  
ที่เติบโตขึน้ 

• บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,602 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
หนีส้ินรวมของปีก่อนสาเหตหุลกัจากการจ่ายช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานหลงัเกษียณอายุ 

• ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 8,898 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 164 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของผลก าไรสุทธิส าหรับปี ส่งผลให้อัตราส่วน
หนีส้ินต่อผู้ ถือหุ้นดีขึน้จากปีก่อน และมีมลูค่าทางบญัชี 33.46 บาทต่อหุ้น ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2562 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ ให้ความเห็นต่อทีป่ระชมุ ดงันี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคนที่สามารถท าให้ผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2563 มีก าไรจ านวน 169 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2563 นัน้ มียอดขายลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทสามารถลด
ค่าใช้จ่าย อนัเป็นเหตใุห้ผลประกอบการของบริษัทพลิกจากที่เคยขาดทนุในปี 2562 จ านวน 453 ล้านบาท เป็นก าไรจ านวน 
169 ล้านบาทในปี 2563 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 13/29 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้เข้ามาดูแลผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัท ท าให้
ค่าใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะต้นทุนขายลดลงถึงร้อยละ 10 และในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  
เมื่อเปรียบเทียบแล้วต้นทุนขายลดลงมากกว่ารายได้ ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัทที่จะสร้าง 
ผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ และมีเงินสดเพิ่มขึน้ โดยส่วนหนึ่งก็จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปขยายกิจการ
ของบริษัท เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างยัง่ยืนสืบเนื่องต่อไป 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,102 99.9996 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 1,000 0.0004 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 251,643,102 เสียง 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(“คุณหญิงสุชาดา”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

คณุหญิงสชุาดาชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
(“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ 
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน เป็นจ านวนเงิน 1,700,000  บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มจากปี 
2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,102 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
251,643,102 เสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลประกอบการส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 

ประธานฯ ขอให้นางสาวเรวดีเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวเรวดี ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีนโยบายจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน”) โดยบริษัท จะต้องจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหัก
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่บริษัท ได้จดัสรร
ทุนส ารองดังกล่าวครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว นอกจากนี  ้บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา  
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวด หลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม 
ยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด แผนการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการ 
ต่าง ๆ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปีสิ น้สุดวันที่  30 กันยายน 
2563 ดังนี  ้

• งดจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี  2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  เนื่องจากบริษัท 
มีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

• จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ  
0.32 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิ น้ประมาณ 85,088,155 บาท  โดยก าหนดวนัก าหนดรายชือ่ 
ผู้ถ ือหุ้นที ่ม ีส ิทธิร ับเง ินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ที ่ 4 ธ ันวาคม 2563 แ ล ะ จ ่า ย เ ง ิน 
ปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยการจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

นายศิริวฒัน์ ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นดงันี ้

ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทที่ช่วยกันท าให้บริษัทมีก าไร และ
สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในปีนีใ้นอตัรา 0.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าปีก่อนที่ประกาศจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.25 บาท
ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 นี ้เป็นอีกปีแห่งความท้าทาย ขอให้ทกุท่านช่วยกนัท าให้บริษัทข้ามผ่านวิกฤตครัง้นีใ้ห้ได้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ 
งดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  
30 กนัยายน 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการงดจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 เพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปีสิน้สุดวันที่   
30 กนัยายน 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,643,152 เสียง 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 

ในวาระนีป้ระธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(“นายสุจินต”์) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นายสุจินต์ ชีแ้จงว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  
แต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่น ๆ  
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ ดงันี ้

• เสนอให้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจ าปี 
2564 ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 (ปีทีผ่่านมา) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อ
คร้ัง) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

• ประธานฯ 240,000 40,000 240,000 40,000 

• รองประธานฯ 180,000 30,000 180,000 30,000 

• กรรมการ 120,000 20,000 120,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานฯ  160,000 50,000 160,000 50,000 

• กรรมการ 80,000 25,000 80,000 25,000 

3. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

5. คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• รองประธานฯ 60,000 20,000 60,000 20,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

6. คณะกรรมการบริหาร     

• ประธานฯ  80,000 25,000 80,000 25,000 

• รองประธานฯ 60,000 20,000 60,000 20,000 

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
7.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ 

จากค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ และเงิน
บ าเหน็จ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

 ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2)  ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,643,152 เสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 

 ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้นายสจุินต์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 นายสุจินต์ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินบ าเหน็จกรรมการ จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

Mr.Basant Kumar Dugar ให้ความเห็นต่อที่ประชมุเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้ 

ขอชื่นชมบริษัทที่สามารถท าให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกมากกว่าผลก าไรที่เกิดขึน้ในปีที่
ผ่านมา และขอชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวลั 4 ดาว จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เงิน
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2)  ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,643,152 เสียง 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้นายสจุินต์ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 28 มกราคม 2564 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนี ้เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี  ้นายสจุินต์ ได้เรียนเชิญให้กรรมการ
ที่ครบวาระออกจากที่ประชมุ ได้แก่ 

1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 

2) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ 

3) นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ 

4) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ  

และขอให้กลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุตามระเบียบวาระนีเ้สร็จสิน้ 

นายสจุินต์ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
นัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้  

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 

2) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ 

3) นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ 

4) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ  

ทัง้นี  ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียง  
ข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ ได้พิจารณาและกลัน่กรองคณุสมบตัิ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีแ้ล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน  
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
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ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ 
กรรมการอิสระ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 7 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ ได้ด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 10 ปี 5 เดือน ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง  

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าห รับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2564 ผ่านทางเ ว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม 2563 
 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส  รองประธานกรรมการคนที่ 4 

2) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ  กรรมการอิสระ 

3) นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ 

4) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ  
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ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1) นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

2) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

3) นายปราโมทย์ พรประภา 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

4) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

5) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,643,152 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,643,152 เสียง 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ ชี แ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการ
ประชมุหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของที่ประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ ได้สอบถามในประเด็น ดงันี ้ 

• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึง่คาดว่าน่าจะรุนแรงและยืดเยือ้กว่าระลอกแรก สงัเกต
จากจ านวนผู้ติดเชือ้ที่เพิ่มมากขึน้ คณะกรรมการและผู้บริหารคิดว่า ผลประกอบการของบริษัทจะลดลงประมาณเท่าไร
ในแง่ของรายได้และก าไรของปี 2564 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 (“นายฐาปน”) กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและ ชีแ้จง
รายละเอียด แบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ดงันี ้

1.  สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันซึ่งเก่ียวโยงกับการระบาดระลอกใหม่ 

จากมาตรการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
ในการควบคุมสถานการณ์และพืน้ที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือพืน้ที่เฝ้าระวังสูงสุด รวมถึงความร่วมมือจากทุกฝ่ายนัน้  
ท าให้สามารถประคับประคองสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และพืน้ที่ต่าง ๆ ก็สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้
ใกล้เคียงที่สดุ แต่อาจมีบางพืน้ที่ เช่น จงัหวดัสมทุรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยงัต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้รัฐบาลก าลงัพยายามน าวัคซีนเข้ามาในประเทศโดยเร็วที่สุด เพื่อลดปัญหาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบนั จึงคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึน้เป็นล าดบันบัจากนี ้รวมถึงจะสามารถ
บริหารจดัการสถานการณ์ได้ดีขึน้ และหากมีวคัซีนเข้ามา ก็จะช่วยให้เกิดความมัน่ใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทก าลงัมองถึง
โอกาสในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึง่เป็นฤดรู้อนและเป็นช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคนิยมท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็น
โอกาสของบริษัทที่จะสร้างผลประกอบการที่ดี 
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2.  การปรับตัว 

ขอเรียนว่า ฝ่ายจดัการของบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และผู้บริหารฝ่ายขายรวมถึงทีมงานทกุคนมีการทดลองการขายใน
รูปแบบใหม ่ๆ จากเดิมที่บริษัทเคยจดัสง่สินค้าไปยงัร้านค้าในช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เป็น Food Service Restaurant 
(FSR) หรือร้านอาหาร เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลประกาศควบคมุพืน้ที่นัน้ ท าให้
ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลง จึงเป็นปัจจยัที่เป็นผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ทีมงานฝ่ายขายพยายามไปถึงจุดขายและ
เปิดโอกาสทางด้านการขาย ท าให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเร่ืองตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค และเปิดรูปแบบ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายต่าง ๆ  

3.  โอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ทีร่องรับต่อสถานการณใ์นอนาคต 

ที่ผ่านมา บริษัทให้บริการแบบ On Schedule กล่าวคือ มีการพบปะลูกค้าหรือร้านค้าตามตารางเวลาที่ก าหนด  
โดยน าสินค้าใหม่ไปส่งตรงถึงร้านค้าและรับขวดเปล่ากลับมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เร่ิมหนัมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซือ้สินค้าและบริการมากขึน้ 
บริษัทจึงต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นแบบ On Demand เพื่อเปิดช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้บริโภคได้มากที่สุด กล่าวคือ ต้องเป็นการสื่อสารโดยตรง เช่น การใช้แอปพลิเคชันเพื่อซือ้สินค้าและบริการ ดังนัน้  
การเปรียบเทียบระหว่าง On Schedule กบั On Demand จึงเป็นเร่ืองที่บริษัทก าลงัศึกษาและประเมินว่า ต้องมีรูปแบบ
ของการลงทุน ทกัษะการให้บริการ และต้องปรับขีดความสามารถขององค์กรได้มากน้อยอย่างไร เนื่องจากบริษัทต้อง
มองโอกาสในการปรับตวัตามแต่ละยคุสมยัที่แตกต่างกนั และนายโฆษิตที่เป็นผู้มีความรู้ในธุรกิจเคร่ืองดื่มที่เก่ียวโยงกบั
บริษัทในเครือก็มาร่วมปฏิบตัิการในเร่ือง Logistics, Supply Chain, Warehouse Management และ Operating Cost  

กล่าวโดยสรุปว่านี่คือภาพรวมที่บริษัทให้ความส าคัญ และบริษัทพร้อมจะปรับตัวและเก็บเก่ียวโอกาสมาเป็น
ประโยชน์ในทางธุรกิจ และยงัค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุท่านเสมอ 

นายโฆษิต กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่แสดงความห่วงใยต่อธุรกิจของบริษัท และชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

บริษัทต้องการเสริมสร้างความมัน่ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมถึงไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ มีการประชุมทีมงานทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งส าคัญที่
ต้องการจะเน้นย า้มี 3 สว่นที่บริษัทใสใ่จเป็นพิเศษ ได้แก่ 

1.  การมองเร่ืองการปิดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ ซึ่งบริษัทเน้นย า้ตัง้แต่การดูแล
พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทยังมีบุคลากรที่มี
สขุภาพสมบรูณ์และสามารถผลิตสินค้าที่มีคณุภาพให้ถึงมือผู้บริโภคได้ โดยบริษัทได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งตัง้แต่
การระบาดระลอกแรก รวมถึงมีเทคโนโลยีในการติดตาม เพื่อที่จะสามารถดแูลสขุภาพของพนกังานได้เป็นรายคน 
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และมีแนวทางในการบริหารจดัการในเชิงธุรกิจ มีแผนส ารองทางธุรกิจตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่
เพลี่ยงพล า้หากสถานการณ์ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง 

2.  เน้นย า้การพัฒนาเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงการขยายตลาดใหม่ ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
ผลกระทบน้อยในช่วงที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพฒันาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ๆ ที่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ V-BOOST ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เป็นผลมาจากความตัง้ใจดีของบริษัทที่เน้นย า้
ความใสใ่จดแูลสขุภาพของผู้บริโภค 

3.  การบริหารจดัการต้นทนุ ไม่ว่าจะเป็นต้นทนุการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องบริหารให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ ซึง่ต้องคอยควบคมุตลอดเวลา และบริษัทท าได้ดี ต้องขอขอบคณุทีมผู้บริหารที่ใสใ่จและตัง้ใจดแูลเร่ืองนีไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายศิริวฒัน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

• รายได้และก าไรมาจากการขายสินค้าประเภทใดบ้าง  

• น า้ดื่มคริสตลัยงัมีสว่นแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 หรือไม่ และมีสว่นแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ก่ีเปอร์เซ็นต์ 

นางสาวเรวดี ชีแ้จงดงันี ้

• สดัส่วนยอดขายจากเคร่ืองดื่มประเภทอัดลมมีจ านวนประมาณร้อยละ 42 และเคร่ืองดื่มประเภทไม่อัดลม 

มีจ านวนประมาณร้อยละ 58 

• สดัสว่นก าไรจากเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมมีจ านวนประมาณร้อยละ 40 และเคร่ืองดื่มประเภทไม่อดัลมมีจ านวน

ประมาณร้อยละ 60  

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้

• ส่วนแบ่งทางการตลาดของน า้ดื่มคริสตัลตัง้แต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม น า้ดื่มคริสตัลยังคงเป็น
อนัดบั 1 โดยมีสว่นแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 18.2 และบริษัทเน้นการเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดและ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่กว้างขวางมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะในช่องทางแบบดัง้เดิม 

นายศิริวฒัน์ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

• บริษัทมีแผนการใช้ประโยชน์ผลขาดทนุทางภาษีสะสมอย่างไร และมีผลขาดทนุทางภาษีคงเหลือจ านวนเท่าใด 

นายสิทธิชยั ชีแ้จงดงันี ้
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• บริษัทต้องเน้นการสร้างผลก าไรโดยการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต 
รวมทัง้มีการประหยดัค่าใช้จ่าย มาตรการที่กลา่วมาข้างต้นเป็นเหตใุห้ในปี 2563 มีก าไรและได้ใช้ผลประโยชน์
ทางภาษีในปี 2563 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนการปรับโครงสร้างการลงทนุของบริษัทย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีได้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ 

คณุหญิงสชุาดา ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้

• ผลขาดทุนทางภาษีสะสมของบริษัทที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มีจ านวนประมาณ 1,500 ล้านบาท  
ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ในอนาคตภายใน 5 ปี โดยฝ่ายบริหารได้มีแผนการด าเนินการเพื่อให้
บริษัทมีก าไรทางภาษีและใช้ประโยชน์จากผลขาดทนุทางภาษีดงักลา่ว 

นายศิริวฒัน์ ให้ความเห็นต่อที่ประชมุเพิ่มเติมดงันี ้

• ต้องการเห็นบริษัทเน้นการท าก าไรมากกว่าเพิ่มรายได้ 

นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่กรุณาสอบถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แสดงถึงความใส่ใจและ 
เป็นก าลังใจให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารของบริษัท บริษัทยังให้ความส าคัญกับทัง้เคร่ืองดื่มประเภทอัดลมและ 
ไม่อัดลม รวมถึงสินค้าทัง้หมดที่เก่ียวโยงกับกลุ่มบริษัท และเห็นว่าเคร่ืองดื่มประเภทไม่อัดลมมีแนวโน้มที่จะสร้างผล
ก าไรได้ดีกว่าเคร่ืองดื่มประเภทอัดลม รวมถึงน า้ดื่มก็ยังเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง อีกทัง้บริษัทยังให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารถึงผู้บริโภค นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีนยัที่ส าคญัทางเศรษฐกิจของไทย สงัเกตได้
จากช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคต้องการน า้ดื่มสะอาดขณะที่ต้องท างานหรือเรียนที่
บ้าน บริษัทจึงต้องท าหน้าที่เป็นองค์กรของคนไทย เพื่อท าให้สินค้าของบริษัทตอบสนองต่อความต้องการของคนไทย
หรือของผู้บริโภคได้อย่างทนัท่วงที ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคัญที่บริษัทพยายามปรับตวัในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และอยู่ในเหตกุารณ์วิกฤต และบริษัทมีความเข้มแข็งทัง้รายได้ ผลก าไร รวมไปถึงตราสินค้า สดัส่วนที่เป็นสว่นแบ่งทาง
การตลาด และผลประโยชน์ทางภาษี โดยนายสิทธิชัยได้ติดตามกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด  เพราะเป็นส่วนส าคัญที่
บริษัทจะเก็บเก่ียวและรักษาผลประโยชน์อย่างดีที่สดุให้แก่องค์กรและท่านผู้ ถือหุ้น 

Mr.Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเป็นภาษาองักฤษในประเด็นดงันี ้

• บริษัทมีอตัราสว่นทางการเงินที่เก่ียวกบัวงจรเงินสด (Cash cycle) ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะน าให้บริษัทสามารถ
ลดจ านวนวนัที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการด าเนินงานให้เหลือ 0 วนั โดยการขยายระยะเวลาการช าระเงินของเจ้าหนี ้
การค้าได้หรือไม่  

นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) กล่าวขอบคณุส าหรับค าแนะน า และชีแ้จง
เป็นภาษาองักฤษดงันี ้
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• บริษัทหวงัว่าจะสามารถขยายระยะเวลาการช าระเงินของเจ้าหนีก้ารค้าได้ โดยบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ 

นายสิทธิชยั ชีแ้จงเพิ่มเติมเป็นภาษาองักฤษดงันี ้

• ส าหรับระยะเวลาการช าระเงินของเจ้าหนีก้ารค้า หากบริษัทขยายระยะเวลาการช าระเงิน อาจจะท าให้ 
ซพัพลายเออร์ปรับเพิ่มราคาสินค้าสูงขึน้เนื่องจากต้องแบกรับภาระดอกเบีย้มากขึน้ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาเก่ียวกบัระยะเวลาการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนีก้ารค้าและเจรจาปรับลด
ราคาสินค้าของซพัพลายเออร์ให้สอดคล้องและสมดลุกนั  

Mr.Basant Kumar Dugar สอบถามเพิ่มเติมเป็นภาษาองักฤษว่า  

• บริษัทสามารถจดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วนัหรือไม่เพื่อพฒันาคะแนนการก ากับดูแล
กิจการที่ดีให้ดียิ่งขึน้ 

นายกฤษณ์ กลา่วขอบคณุ และชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษดงันี ้

• บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วนัตามที่แนะน า                                                                                                                                                                                                                                                                          

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชมุในวนันี ้และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท ยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างบริษัท ให้มีความ
แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าต่อไป และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุม: เวลา 11.15 น.  

 ลงชื่อ                  ประธานที่ประชมุ 

   (นายสมชาย บลุสขุ) 

 

 

- ลายมือชื่อ - 


