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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ชัน้ 2 เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

วันที่และเวลา วนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวอรุณรัตน์ ตัง้ธีรภัทรกิจ เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการที่
ประชุม”) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนทุน และจ านวนหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 265,900,484 บาท 

หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแล้ว 265,900,484 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ   1 บาท 

บริ ษัทฯ  ไ ด้ก าหนดราย ช่ื อผู้ ถื อหุ้ น ท่ี มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ วมประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจ า ปี  2557  
ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 50 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 247,918,914 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.2375  
ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งก าหนดไว้ว่า  
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในท่ีประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุ ดงันี ้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตน
ถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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2) กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด 
ให้ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึง่จะชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน
ภายหลงั หากไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือ
เห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้
เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบัตร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้
การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ  
แตบ่ริษัทฯ มีการเก็บคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่  

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบั 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค .ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 
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กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4) กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

4.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการออก
เสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือ  
ผู้มอบฉนัทะ 

4.2  บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแตล่ะคนก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงแล้ว 

5) ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด”  

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ บริษัทฯ 
จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือ
วา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ 

6) ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7) คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั 

ภายหลงัจากการชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คุณสวิตา ปีตะวรรณ และคุณวรมนต์ เก่งถนอมศกัด์ิ เป็นพยานในการนบัคะแนน 
และมีผู้ ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม
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ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม 
แจ้งช่ือ และนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้ นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้  
สทิธิด้วย และเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้มีดงัตอ่ไปนี  ้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

2) คณุสจิุนต์ หวัง่หลี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ                        
พิจารณาคา่ตอบแทน 

3) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณ ุเครืองาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) คณุสมชาย บลุสขุ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5) คณุฐาปน สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล 

6) คณุฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการผู้จดัการ 

7) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิส ระ  และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

8) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ 

9) คณุ ศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ กรรมการอิสระ 

10) คณุปราโมทย์ พรประภา กรรมการ 

11) คณุศกัด์ิชยั ธนบญุชยั กรรมการ 

12) คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

13) คณุรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ 

14) คณุโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
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15) คณุมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุทนงศกัด์ิ โอสถานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

2) คณุปริญญา เพ่ิมพานิช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบตัิการขาย 

3) คณุอรรถกฤช วิสทุธิพนัธ์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

4) คณุพีรพงศ์ กรินชยั ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

5) คณุนพคณุ ดา่นสวุรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) คณุนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  

2) คณุนิตยา เชษฐโชติรส  

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

1) คณุเพียงพนอ บญุกล ่า 

 

 

เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือขอแก้ไขรายงานการประจ าปีดงันี ้

ฉบบัภาษาไทย  

หน้าท่ี 12 บรรทัดท่ี 1 นับจากด้านล่าง แก้ไขตวัเลข อตัราเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการผลิต ปี พ.ศ. 2556  
จากเดิม “(46.77)%” แก้ไขเป็น “(52.23)%” 

หน้า 151 บรรทัดท่ี 5 นับจากด้านล่าง แก้ไขตวัเลข หนีส้ิน/ ทุน จากเดิม “2556 0.34 2555 0.36 
เปลี่ยนแปลง (0.02)” แก้ไขเป็น “2556 0.51 2555 0.56 เปลี่ยนแปลง (0.05)” 

ฉบบัภาษาองักฤษ  

หน้าท่ี 23 จากเดิม Topic No. “7.3 The Company Executives” แก้ไขเป็น “7.2 The Company 
Executives” 

คณุโพธิพงษ์ ล ่าซ า ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  



 

 6  

 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557
และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556  
เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชมุดงักลา่วได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จงึสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง ทัง้นี ้ 
ส าเนารายงานการประชมุ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2556 เมื่อ
วนัท่ี 29 เมษายน 2556 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 29 
เมษายน 2556 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,031,218 99.9995 

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0004 

งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชุมท าให้ใน
วาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 248,032,218 เสียง 

3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่าในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึง่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปีตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้คณุฐิติวฒ์ิุ 
บุลสุข กรรมการผู้ จัดการ (“คุณฐิติวุฒิ์ฯ”) เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556  
ให้ท่ีประชมุทราบ 

คณุฐิติวฒ์ิุฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2556  บริษัทฯ ได้ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มน า้อดัลมของ
ตนเองตลอดทัง้ปี  หลงัจากบริษัทฯ ได้เร่ิมขายตัง้แต่ปลายปี 2555 เป็นต้นมา  การขายน า้อดัลมแบรนด์ใหม่ใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงู และผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินประจ าปี 2556 ของ
บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,458 ล้านบาท ซึง่ลดลงประมาณร้อยละ 50.6  และส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ  
มีผลขาดทุนสทุธิในปี 2556 เป็นจ านวน 329 ล้านบาท ในการนี ้คณุฐิติวฒ์ิุฯ ได้ขอให้คณุทนงศกัด์ิ โอสถานนท์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (“คุณทนงศักดิ์ฯ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินให้ท่ีประชุมรับทราบใน
วาระถดัไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 เหตใุดผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 จงึประสบภาวะขาดทนุ  

 บริษัทฯ ขาดทนุในปี 2556 เป็นปีแรก นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ มาใช่หรือไม่ 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีก าไรมาโดยตลอดในระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา แต่ในปี 
2556 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 50 และประสบภาวะขาดทุน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ น
ต้องการค าอธิบายจากบริษัทฯ โดยละเอียด ทัง้นี ้เร่ืองดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบังบการเงิน
ของบริษัทฯ จงึจะขอสอบถามรายละเอียดในวาระถดัไป   

ประธานฯ ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทฯ เคยประสบภาวะขาดทุนมาแล้วในอดีต และเป็นภาวะขาดทุนท่ีมากกว่าในปี 2556 แต่
บริษัทฯ สามารถกอบกู้สถานการณ์ขึน้มาได้   

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ในวาระนี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่างบการเงินประจ าปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ีแสดงไว้ใน 
รายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชยสอบบัญชี จ ากัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 โดยขอให้คณุทนงศกัด์ิฯ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 

คณุทนงศกัด์ิฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ 
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ซึง่ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดงผลการด าเนินงาน
ถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน  

ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,701 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 893 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 หนีส้ินรวม  4,298 ล้านบาท ลดลง 567 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12  ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 
8,403 ล้านบาท ลดลง 326 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 

งบก าไรขาดทนุ 

ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,458 ล้านบาท ลดลง 11,749 ล้านบาทหรือลดลง ร้อย
ละ 50.6   และคา่ใช้จ่ายรวม 12,099 ล้านบาท ลดลง 10,556 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.6  ในปี 2556 บริษัท
ได้รับส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 162 ล้านบาท และเมื่อหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล 151 ล้าน
บาท  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจ านวน 329 ล้านบาท   ซึง่เมื่อเทียบกบัปี 2555 ท่ีบริษัทมีก าไร  จึงท าให้
บริษัทมีผลประกอบการแตกตา่งกนัประมาณ 933 ล้านบาท หรือร้อยละ 154.3 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ )ผู้ ถือหุ้น (  สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 ในปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 50 และประสบภาวะขาดทุน โดยหากพิจารณาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าในปี 2555 บริษัทฯ ก าไร 494 ล้านบาท  
และในปี 2556 บริษัทฯ ขาดทุน 652 ล้านบาท แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 
และมีก าไรจากบริษัทย่อย ดงันัน้จากงบการเงินรวม บริษัทฯ จงึขาดทนุ 479 ล้านบาท ซึง่เป็นผล
การบริหารงานของบริษัทฯ   

 รายได้จากการขายและการให้บริการประมาณ 11,000 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่มเอสเท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
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 บริษัทฯ เคยให้สมัภาษณ์กบัสื่อมวลชนวา่ บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายไว้วา่บริษัทฯ จะมีรายได้จากการ
ขายเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมประมาณ 8,000 ล้านบาท เหตใุดบริษัทฯ จึงมีรายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่มประเภทอดัลมเพียง 5,800 ล้านบาท ซึง่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายท่ีตัง้ไว้มาก 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมเท่าไร เมื่อเทียบ
กบัคูแ่ข่ง คือ เป๊ปซี่, โค้ก และ บ๊ิก โคลา่ 

 เมื่อเปรียบเทียบจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากการขายและการให้บริการ บริษัทฯ มีต้นทุนขาย
และต้นทุนการให้บริการเพ่ิมขึน้ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพ่ิมขึน้ ซึง่ทัง้สามรายการนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้บริษัทฯ ขาดทนุ จงึขอให้ฝ่ายบริหารชีแ้จง 

  ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีความเห็นวา่ผู้บริหารของบริษัทฯ ควรท าผลการด าเนินงานให้ดีกว่า
นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีศกัยภาพในการด าเนินงานทุกประการ แต่ผลการด าเนินงานในปี 2556 
ต ่ากว่าเป้าหมายมาก โดยส่วนตวัจึงขอไม่ไว้วางใจผู้บริหาร และขอให้ผู้บริหารพิจารณาท าผล
การด าเนินงานให้ดีขึน้ภายในปี 2557 ด้วย 

คณุฐิติวฒ์ิุฯ ชีแ้จงดงันี ้

 รายได้จากการขายและการให้บริการประมาณ 11,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่ม 2 กลุม่ คือ กลุม่เคร่ืองดื่มอดัลม และกลุม่เคร่ืองดื่มไมอ่ดัลม โดยกลุม่เคร่ืองดื่มอดัลม
มียอดขายประมาณ 5,800 ล้านบาท ส าหรับในกลุม่เคร่ืองดื่มไมอ่ดัลม มียอดขายประมาณ 
5,300 ล้านบาท เช่น น า้ดื่มคริสตลั เคร่ืองดื่มแบรนด์โออิชิ ลปิตนั แรงเยอร์ เป็นต้น รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี หน้า 134  

 ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทฯ เคยแจ้งให้ทราบถงึแผนธรุกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแบ่งผลิตภณัฑ์เป็น 4 
กลุม่ คือ (1) กลุม่เคร่ืองดื่มอดัลม ได้แก่ เอส (2) กลุม่น า้ดื่ม ได้แก่ น า้ดื่มคริสตลั (3) กลุม่
เคร่ืองดื่มไมอ่ดัลม โดยแบ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทฯ และแบรนด์ของคูค้่าของบริษัทฯ เช่น ลปิตนั 
โออิชิ  เคร่ืองดื่มเอนเนอร์จี ดริง้ค์  (Energy Drink) ได้แก่ แรงเยอร์ ซึง่บริษัทฯ ไปซือ้กิจการมา 
และเปิดตวัผลิตภณัฑ์ไปในปี 2556 

 บริษัทฯ มีการตัง้เป้าหมายไว้วา่จะมีรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมประมาณ 8,000 
ล้านบาทจริง แต่เน่ืองจากในปี 2556 ปัจจยัของตลาดเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมในประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงมาก โดยปัจจัยท่ีท าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายคลาดเคลื่อนไปจาก
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ คือ 
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ปัจจยัท่ี 1  ปกติตลาดเคร่ืองดื่มประเภทอัดลมจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ  
4 – 5 ทุกปี ยกเว้นปีท่ีมีวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2556 ช่วงคร่ึงปีแรก ตลาด
เคร่ืองดื่มประเภทอดัลมมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 - 6 ซึง่เป็นอตัราการ
เติบโตท่ีดี แต่ช่วงคร่ึงปีหลังตลาดเคร่ืองดื่มประเภทอัดลมมีอัตราการเติบโตท่ี
ลดลง 

ปัจจยัท่ี 2 การแข่งขันของเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมเพ่ิมขึน้ จากเดิมมี 3 แบรนด์ แต่เมื่อ 
บริษัทฯ มีการเปิดตวัและจ าหน่ายเอส ท าให้มีการแข่งขนัของเคร่ืองดื่มประเภทอดั
ลม 4 แบรนด์ จงึท าให้การแข่งขนัในตลาดเพ่ิมขึน้   

ปัจจยัท่ี 3  เอสเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึง่ต้องแข่งกับสินค้าน า้อดัลมท่ีมีมาก่อน บริษัทฯ จึงต้อง
ปรับกลยทุธ์เพ่ิมขึน้ในปีท่ี 2 ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้มาก
ขึน้ 

 บริษัทฯ มีสว่นแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเคร่ืองดื่มอดัลมประเภทโคลา่ ประมาณ
ร้อยละ 15 เป็นอนัดบั 3 ในปี 2556 ซึง่ตามข้อมลูที่ทราบจากบริษัทส ารวจตลาดเคร่ืองดื่ม
ประเภทอดัลม บริษัทท่ีมีสว่นแบ่งตลาดอนัดบั 1 คือ โค้ก ซึง่มีสว่นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 
50  และบริษัทท่ีมีสว่นแบ่งตลาดอนัดบั 2 คือ เป๊ปซี่ ซึง่มสีว่นแบ่งตลาดประมาณมากกวา่ร้อย
ละ 20 

 องค์ประกอบในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ก าไรหรือขาดทุน คือ รายได้จากการขายท่ีขึน้อยู่กับ
ปริมาณการขาย  อตัราก าไรขัน้ต้น และค่าใช้จ่าย ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้น เมื่อบริษัทฯ มี
การผลิตเอส ท าให้บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นสูงกว่าเดิมพอสมควร อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
ค่าใ ช้จ่าย  เมื่อบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์  สิ่ ง ท่ียังคงอยู่คือ โครงสร้างพืน้ฐาน 
(Infrastructure) ของบริษัทฯ เช่น จ านวนพนกังาน อย่างไรก็ดี การท่ีรายได้ของบริษัทฯ ปรับ
ลดลงมาจากปี 2555 พอสมควร ท าให้สดัส่วนของรายได้เทียบกบัค่าใช้จ่ายของปี 2556 ลดลง
จากปี 2555 ค่อนข้างมาก ในส่วนของค่าใช้จ่ายการตลาดท่ีสงูขึน้ เกิดขึน้จากการสร้างแบรนด์
เอส คริสตลั แรงเยอร์ และผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกั และยอมรับผลิตภณัฑ์
มากย่ิงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้สูงขึน้ และเกิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์ 
และธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว  

 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการสรรหาและก ากับดูแล       
(“คุณฐาปนฯ”) ชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายท่ีจะมีรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มประเภทอดัลม 
8,000 ล้านบาท แต่ข้อมลูงบก าไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ แสดงถึงรายได้ของบริษัทฯ ซึง่ลดลงมา
ประมาณคร่ึงหนึ่งจากปี 2555  อย่างไรก็ดี ปี 2556 เป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ ไม่มีผลิตภณัฑ์เป๊ปซี่
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ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในภาวะการสร้างธุรกิจ และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จึงต้องการเวลาพอสมควรในการสร้างธุรกิจ และ
ผลิตภณัฑ์  

 ในปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ ขาดทุน ดงันัน้ พนกังานทุกคนจึงไม่ได้รับผลตอบแทนแบบท่ีเคย
ได้รับในปีท่ีผ่านๆ มา ดงันัน้ พนกังานทุกคนจึงมีความทุ่มเท และมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างตลาด
เคร่ืองดื่มน า้อดัลมของบริษัทฯ ให้กลบัคืนมา 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมตามเกณฑ์ในระดบัหนึ่ง แม้ว่า
จะยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้คือ 8,000 ล้านบาท ซึง่หากบริษัทฯ สามารถมีรายได้จาก
การขายเคร่ืองดื่มประเภทอัดลม 8,000 ล้านบาท บริษัทฯ อาจมีรายได้จากการขายทัง้สิน้
ประมาณ 13,000 – 14,000 ล้านบาท ซึง่รายได้จากการขายดงักล่าว จะท าให้บริษัทฯ สามารถ
ครอบคลมุต้นทนุคา่ใช้จ่ายได้ทัง้ระบบ 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเคร่ืองดื่มประเภทอดัลมอยู่ใน
อนัดบั 3 รองจากโค้ก และเป๊ปซี่ และการแข่งขนักบัโค้ก และเป๊ปซี่ย่อมเป็นเร่ืองท่ียาก  แต่จาก
การที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ท่ียาวนานกวา่ 60 ปี และด้วยความมุง่มัน่ของผู้บริหารตลอดจนถึง
พนกังานทุกคน และการท่ีบริษัทฯ พยายามสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ เอง ทัง้นี ้ในส่วนของ เอส 
และน า้สีตา่งๆ ซึง่หากเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง ถือวา่บริษัทฯ มียอดขายท่ีน่าพอใจ  

 ในด้านการบริหารงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมท างานกับฝ่ายบริหารอย่าง
ใกล้ชิด ซึง่กรรมการบริษัทฯ พึงพอใจกบัผลงานท่ีออกมาในปีแรกที่บริษัทฯ ไม่มีผลิตภณัฑ์เป๊ปซี่
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ  

 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทฯ ก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มท่ี แต่ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด จะเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ ลงทุนไปมาก เน่ืองจากบริษัทฯ ค านึงถึง
ผลตอบแทนในระยะยาว และหากท่านผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยว่าบริษัทฯ ควรจะลงทุนในแบรนด์ของ
ผลิตภณัฑ์ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นมองถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเป็นระยะกลาง
ถงึระยะยาว เพราะการลงทนุแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ไมส่ามารถสร้างผลก าไรให้บริษัทฯ ได้ทนัที  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบถึงการท า Presale 
เน่ืองจากไม่ต้องการให้รถขนส่งสินค้ามีการว่ิงรถโดยเปล่าประโยชน์ แต่การขนส่งสินค้าของ
บริษัทฯ ต้องเป็นการขนส่งสินค้าท่ีสามารถส่งสินค้าและเพ่ิมยอดขายให้แก่บริษัทฯได้ในทันที 
และบริษัทฯ อยู่ในสถานะท่ีก าลังพลิกสถานการณ์ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วย
ความสามารถของบริษัทฯ เอง  
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 จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ หากพิจารณา Gross Margin ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบ
สดัส่วน Gross Margin ของปี 2555 และปี 2556 จะเห็นได้ว่า Gross Margin โดยรวมของ
บริษัทฯ ดีขึน้  ซึ่งหมายถึงว่าอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ดีขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงท่ี 
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาความครอบคลุมในการกระจายสินค้าในพืน้ท่ีให้คงอยู่เหมือนเดิม จึงไม่
สามารถท าให้บริษัทฯ มีก าไรภายในระยะเวลาอนัสัน้ได้ 

 เป้าหมายของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ต้องการมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะ
ด าเนินการได้เร็วเพียงใด ขึน้อยู่กบัความทุ่มเทและการติดตามงานของฝ่ายบริหาร แต่บริษัทฯ 
เช่ือมั่นว่า บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับโค้ก และเป๊ปซี่ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ท่ีประกอบกิจการมา
ยาวนานเป็นร้อยปีได้ เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพืน้ท่ีการขายในท้องถ่ิน ท าให้ 
บริษัทฯ สามารถเข้าถึงการให้บริการของร้านค้า และสามารถสร้างความเช่ือมโยงและ  
ความผูกพันกบัท้องถ่ินได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาพืน้ท่ีการขายผลิตภัณฑ์ 
และขยายการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปต่างประเทศ  โดยบริษัทฯ พร้อมท่ีจะไปเปิดตลาด 
AEC  แต่การด าเนินการต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการลงทุนผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์
ของบริษัทฯ เป็นการด าเนินการท่ีต้องใช้เวลา และไม่อาจสร้างผลตอบแทนกลบัมาได้ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน  

 ช่วงรอบปี 2556 ภาพรวมการแข่งขนัของธุรกิจเคร่ืองดื่มอยู่ในสภาพการแข่งขนัสูงมาก ตลาด
เคร่ืองดื่มโดยรวมช่วงปลายปี 2556 มีอตัราการเติบโตลดลง โดยเคร่ืองดื่มท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง 
คือ เคร่ืองดื่มประเภทชาเขียว ซึ่งมีสภาพตลาดโดยทั่วๆ ไปเป็นการเลือกการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ คือ บริษัทฯ เป็นผู้กระจายสินค้าให้กับโออิชิ ดงันัน้หาก
ยอดขายชาเขียวมีอตัราเติบโตขึน้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนของ 
Distribution Margin  

 ในความเป็นจริงคณะกรรมการบริษัทฯ มีการท างานเป็นทีมร่วมกบัฝ่ายบริหาร และติดตามผล
การด าเนินงานมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีความ
เจริญเติบโต เช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ขอบคุณ 
คุณศิริวัฒน์ฯ ท่ีซักถามในประเด็นรายละเอียดต่างๆ และให้ข้อคิดกับฝ่ายบริหาร และขอรับ
ความเห็น และข้อคิดตา่งๆ ไว้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการธุรกิจต่อไป และต้องขอให้ผู้ ถือ
หุ้นให้ก าลงัใจ และให้การสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
ด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) 
ชีแ้จงเพ่ิมเติม ดงันี ้
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 ประเด็นท่ีคุณศิริวัฒน์ฯ แสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็น
กรรมการอิสระ มีหน้าท่ีต้องดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ขอชีแ้จงว่า คณะกรรมการมี
ความกงัวลตัง้แต่ประมาณกลางปี 2556 ในเร่ืองท่ีรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้เอาไว้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้  แต่บริษัทฯ ได้พยายาม
แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึน้  

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการสร้างแบรนด์ จงึมีคา่ใช้จ่ายเร่ืองแบรนด์คอ่นข้างสงู และ
คณะกรรมการบริหาร ได้พยายามลดคา่ใช้จ่ายเร่ืองการขนสง่ คา่ใช้จ่ายเร่ืองคน และคา่ใช้จ่าย
ส าหรับการบริหารจดัการภายใน แตบ่ริษัทฯ ไมส่ามารถสร้างก าไรได้ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ทนัที 
เน่ืองจากการสร้างแบรนด์ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน 
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะร่วมกนัตอ่สู้  เพ่ือให้บริษัทฯ ขึน้มาเป็นผู้น าทางด้านเคร่ืองดื่มอดัลม 
เพ่ือให้บริษัทฯ มีก าไร และเพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตอ่ไป 

       คณุศิริวฒัน์ฯ สอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ดงันี ้

 คณุศิริวฒัน์ ฯ ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกบัการลดค่าใช้จ่ายเร่ืองคน แต่ควรท่ีจะพิจารณาว่า
ท าอย่างไรในการเพ่ิมยอดขาย  

 บริษัทฯ สามารถยืนยนัได้หรือไมว่า่ผลการด าเนินงานของปี 2557 จะดีกวา่ปี 2556 

 ขอให้ก าลงัใจคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้ผู้บริหารท าผลการด าเนินงานปี 2557 ให้ดีขึน้
กวา่ปี 2556 ด้วย 

ประธานฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 บริษัททกุบริษัทต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์ใหม ่ ส าหรับบริษัทฯ การตัง้เป้าหมายรายได้ไว้ท่ี 
8,000 ล้านบาท ในปี 2556 อาจเป็นการตัง้เป้าหมายท่ีเกินความจริงไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
สามารถท าให้เอสมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 3 ของเคร่ืองดื่มประเภทอดัลม ซึง่ชนะบ๊ิก โคล่า 
จึงถือได้ว่าบริษัทฯ ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง การเอาชนะโค้ก และเป๊ปซี่ ซึ่งผลิต
เคร่ืองดื่มอดัลมมาเป็นระยะเวลานาน ภายในปีแรกท่ีออกผลิตภณัฑ์เป็นเร่ืองยาก บริษัทฯ จึง
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควรในการสร้างแบรนด์   

 ค าถามกรณีปี 2557 บริษัทฯ จะมีผลการด าเนินงานดีกว่าปี 2556 หรือไม่ เป็นเร่ืองการ
คาดคะเนทางธุรกิจ  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารจะ
พยายามอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บริษัทฯ กลบัมามีผลการด าเนินงานท่ีดี มีก าไร และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นรอทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในปี 2558  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,128,407 99.9964 

ไมเ่ห็นด้วย 6,500 0.0026 

งดออกเสียง 2,200 0.0008 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 248,137,107 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของส ารองทั่วไป เป็นก าไรสะสมที่
ยังมิได้จัดสรรจ านวนหน่ึง 

ประธานฯ ขอให้คณุฐิติวฒ์ิุฯ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 

คณุฐิติวฒ์ิุฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้วในส่วน
ของส ารองทัว่ไป ซึง่มิใช่ทนุส ารองตามกฎหมาย ให้เป็นก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรร  จ านวน 500 ล้านบาท เพ่ือให้มี
ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเพียงพอกบัแผนด าเนินงานในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมีความเห็นให้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตัิน าเงินก าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วในส่วนของส ารองทั่วไป  จ านวน 500,000,000 บาทมา
จดัสรรเป็นก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรร 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น   

มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระส าคญัสรุป ดงันี ้

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามดงันี ้
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 ขอทราบเหตผุลท่ีบริษัทฯ ต้องโอนเงินก าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วในส่วนของส ารองทัว่ไป จ านวน 
500,000,000 บาทมาจดัสรรเป็นก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรร 

 เงินก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรรดงักลา่วมีไว้เพ่ือใช้ด าเนินการอะไร 

คณุทนงศกัด์ิฯ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 ก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ ซึง่ปรากฏตามงบการเงินรวมปัจจุบนัเป็นจ านวนทัง้สิน้ 
555.9 ล้านบาท และก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรซึง่ปรากฏตามงบเฉพาะกิจการมีจ านวน
ทัง้สิน้ 163.5 ล้านบาท ซึง่ถือว่ามีจ านวนค่อนข้างต ่า เมื่อเปรียบเทียบกบังบการเงินปีท่ีผ่านมา
ของบริษัทฯ โดยเม่ือสิน้ปี 2555 มีจ านวนก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรทัง้สิน้ 868 ล้านบาท ดงันัน้ 
บริษัทฯ จงึเห็นควรให้มีการจดัสรรเงินก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเพ่ิมเติม 

คณุเพียงพนอ บญุกล ่า ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท (“คุณเพียงพนอฯ”) ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้ 

 ในเชิงกฎหมายทัว่ไป บริษัทจะไมม่ีการกนัเงินส ารองทัว่ไป แตใ่นกรณีของบริษัทฯ นัน้ เน่ืองจาก
เดิมบริษัทฯ ไม่มีภาระหนีส้ินและมีเงินก าไรจ านวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิให้บริษัทฯ น าเงินก าไรสว่นนีก้นัไว้เป็นเงินส ารองทัว่ไปเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรเงินในสว่นนีไ้ว้แล้ว 
และเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะน าเงินท่ีกนัไว้เป็นเงินส ารองไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้ ก็ต้องขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตัิให้บริษัทฯ โอนเงินส ารองทัว่ไปทัว่ไปดงักล่าว
ไปเป็นเงินก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 

คณุสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ (“คุณสิทธิชัยฯ”) ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้ 

 จุดประสงค์ในการจัดสรรเงินก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรนัน้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในขณะท่ีจดุประสงค์ในการจดัสรรเงินส ารองทัว่ไปเป็นไปเพ่ือด าเนินกิจการบริษัทฯ 
อาทิ เพ่ือกนัส ารองไว้ส าหรับโครงการในอนาคต ดงันัน้ เพ่ือให้จ านวนเงินก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรของบริษัทฯ มีสดัส่วนท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จึงเห็นควรน าเงินก าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วใน
ส่วนของส ารองทัว่ไป (General Reserve) จ านวน 500 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสม มา
จดัสรรเป็นก าไรสะสมท่ียังมิได้จดัสรร ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีก าไรสะสมท่ียังมิได้จดัสรรจ านวน 
663 ล้านบาท 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือชีแ้จงเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรสะสมท่ีจดัสรรแล้ว ในส่วนของส ารองทัว่ไป 
เป็นก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 500,000,000 บาท  
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้ว ในส่วนของส ารอง
ทัว่ไป เป็นก าไรสะสมท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 500,000,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,134,907 99.9991 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2,200 0.0008 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

                              2)   ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
         ทัง้หมด 248,137,107 เสียง 

   3)   ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไร และการงดจ่ายเงนิปันผล   

ประธานฯ ขอให้คณุฐิติวฒ์ิุฯ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

คณุฐิติวฒ์ิุฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของ 
งบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบญัชี หลงัจากหกัส ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ  
ท่ีบริษัทผกูพนัอยู่ รวมถงึ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 506.7 ล้านบาท และมีขาดทุน
สทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 328.5 ล้านบาท และบริษัทไมม่ีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือน ามาจ่ายเงินปันผลได้  

ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานปี 2556 และงดการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

 งดจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2556 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษัทมีทุน
ส ารอง  ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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 งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และ
บริษัทไมม่ีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือน ามาจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระส าคญัสรุป ดงันี ้

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ )ผู้ ถือหุ้น (  สอบถามดงันี ้ 

 สดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทฯ มีสดัสว่นเท่าใด 

 เสนอแนะให้บริษัทฯ ตดัข้อความ “บริษัทฯ ไมม่ีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือน ามาจ่ายเงินปันผล” 

คณุทนงศกัด์ิฯ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 สดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทฯ มีอตัราสว่นเท่ากบั 0.5 

 สาเหตท่ีุบริษัทฯ ใช้ค าวา่ “ไมม่ีกระแสเงินสดเพียงพอเพ่ือน ามาจ่ายเงินปันผล” นัน้ เพ่ือเป็นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่า บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมของกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชี หลงัจากหักส ารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)  ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทนุของบริษัทด้วย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือชีแ้จงเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิอนมุตัิการงดจดัสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,107,607 99.9881 

ไมเ่ห็นด้วย 29,300 0.0118 

งดออกเสียง 200 0.0000 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 248,137,107 เสียง 

 3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบกรรมการ 

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้ คณุสจิุนต์ หวัง่หลี ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (“คณุสจิุนต์ฯ”) 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ทัง้นี ้ คณุสจิุนต์ฯ  ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกบัปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมี
ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยค านงึถงึความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงันี  ้

 เสนอให้งดการจ่ายบ าเหน็จให้กรรมการ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

 เสนอให้พิจารณาอนมุตัิ คา่ตอบแทน คณะกรรมการและอนกุรรมการคณะอื่นๆ ในอตัราเดิมท่ีได้
อนุมัติ ไ ว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ง้ ท่ี  1/2556 เมื่อวัน ท่ี 29 เมษายน 2556  
มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 คา่ตอบแทนรายปี คา่เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

 - รองประธานคณะกรรมการ 

 - ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 - กรรมการ 

 

240,000 บาท 

180,000 บาท 

240,000 บาท 

120,000 บาท 

 

40,000 บาท/ครัง้ 

30,000 บาท/ครัง้ 

40,000 บาท/ครัง้ 

20,000 บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

 - กรรมการ 

 

160,000 บาท 

80,000 บาท 

 

50,000 บาท/ครัง้ 

25,000 บาท/ครัง้ 
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 คา่ตอบแทนรายปี คา่เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

 - กรรมการ 

 

80,000 บาท 

40,000 บาท 

 

25,000 บาท/ครัง้ 

15,000 บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

- กรรมการ 

 

80,000 บาท 

40,000 บาท 

 

25,000 บาท/ครัง้ 

15,000 บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

 - รองประธาน 

 - กรรมการ 

 

80,000 บาท 

60,000 บาท 

40,000 บาท 

 

25,000 บาท/ครัง้ 

20,000 บาท/ครัง้ 

15,000 บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 

ต าแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ 

 - รองประธาน 

 - กรรมการ 

 

80,000 บาท 

60,000 บาท 

40,000 บาท 

 

25,000 บาท/ครัง้ 

20,000 บาท/ครัง้ 

15,000 บาท/ครัง้ 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่บ าเหน็จกรรมการ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่บ าเหน็จกรรมการ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุม 

เห็นด้วย 248,130,437 99.9972 

ไมเ่ห็นด้วย 4,500 0.0018 

งดออกเสียง 2,400 0.0009 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

2)  ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 248,137,337 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

ประธานฯ มีความจ าเป็นตอ้งออกจากทีป่ระชมุ และไดม้อบหมายใหค้ณุสจิุนต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการ คนที ่
1  เป็นผูท้ าหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุต่อไป  

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้ คณุฐาปน  สิริวฒันภกัดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูล
กิจการ “คณุฐาปนฯ”  เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

 คุณฐาปนฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้
ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 5 คน ดงันี ้

1. นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า    กรรมการ 

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณ ุเครืองาม    กรรมการ 

4. นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั   กรรมการ 
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5.      ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระในครัง้นี)้ ได้พิจารณาคณุสมบตัิประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ของกรรมการ ทัง้หมดท่ีครบวาระแล้วมี
ความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกตัง้กรรมการ ท่ีครบวาระทัง้หมด กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ตอ่อีกวาระหนึง่โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า    กรรมการ 

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณ ุเครืองาม    กรรมการ 

4. นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั   กรรมการ 

5.      ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วุฒิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน ของกรรมการ ท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3  
ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ี  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิในวาระท่ี 6  
ในการประชมุคราวนี ้

        ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 5 คน คือ 

1. นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า    กรรมการ 

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณ ุเครืองาม    กรรมการ 

4. นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั   กรรมการ 
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5.      ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,074,337 99.9746 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 63,000 0.0253 

2. ศาสตราจารย์พเิศษเรวัต ฉ ่าเฉลิม 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,074,337 99.9746 

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0004 

งดออกเสียง 62,000 0.0249 
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3. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,074,337 99.9746 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 63,000 0.0253 

4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,074,337 99.9746 

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0.0004 

งดออกเสียง 62,000 0.0249 

5. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,074,337 99.9746 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 63,000 0.0253 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 248,137,337 เสียง 
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3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ ขอให้คณุหญิงสชุาดาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชมุ 

คณุหญิงสชุาดาฯ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด 
คา่สอบบญัชี ส าหรับปี 2557 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้  
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขทะเบียน 3920 หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900 แห่ง 
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 
2557 เป็นจ านวนเงิน 1,370,000 บาท เท่ากบัคา่สอบบญัชีในปี 2556 ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักลา่วได้
ปฏิบตัิงานสอบบญัชีให้บริษัทฯ ตัง้แต ่ ปี 2550 ซึง่เป็นปีท่ี 8 และมีผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีน่าพอใจ ผู้สอบบญัชี
ดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสีย ในหรือกบั บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2557 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,132,437 99.9980 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 4,900 0.0019 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ  
ทัง้หมด 248,137,337 เสียง 

3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ข้อที่ 9 

ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพ่ือให้ข้อบังคบัของบริษัท
สอดคล้องกับบทบญัญัติมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดเก่ียวกับข้อจ ากัดการโอนหุ้น บริษัทจึงประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 9 
จากเดิมเป็นดงันี ้  

“ข้อ 9 การโอนหุ้นให้โอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้ นท่ีถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยในขณะใด
ขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
การโอนหุ้นรายใดท่ีจะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกิน
อตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนัน้ได้” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระส าคญัสรุป ดงันี ้

คณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ )ผู้ ถือหุ้น (  สอบถามดงันี ้

 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งชาติเท่าไหร่  

 อยากทราบวา่การที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 นัน้ขณะนี ้
สดัสว่นการถือหุ้นของชาวตา่งชาติมีจ านวนใกล้เคียงร้อยละ 49 หรือไม ่

คณุเพียงพนอฯ ชีแ้จงดงันี ้

 การถือหุ้นของชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 8.77 โดยผู้ ถือหุ้นต่างชาติรายใหญ่มีจ านวนทัง้สิน้ 2 
ราย ได้แก่ 1. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD และ 2. UBS AG 
SINGAPORE BRANCH  

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 9. ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวถือหุ้นได้ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 35 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทฯ มีการเพ่ิมทนุซึง่ข้อบงัคบับริษัทฯ 
ก าหนดวา่สดัสว่นการถือหุ้นของชาวตา่งชาติจะเพ่ิมขึน้จากอตัราร้อยละ 35 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นอตัราไมเ่กินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ เน่ืองจากเดิมบริษัทฯ มีกลุม่เป๊ปซี่เป็นผู้ ถือหุ้น และเข้าใจวา่กรณีท่ี
ก าหนดให้ตา่งด้าวถือหุ้นได้เป็นร้อยละ 49 นัน้ ก็เพ่ือรองรับการเพ่ิมทนุในเวลานัน้ จึงมีการ
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ก าหนดข้อบงัคบัไว้ในลกัษณะดงักลา่ว ดงันัน้ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัในครัง้นี ้ เพ่ือจะได้ไมม่ี
ความซบัซ้อนและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 
2542 เน่ืองจากบริษัทเสริมสขุฯยงัคงมีการด าเนินธุรกิจบริการ และมีการถือครองท่ีดิน จงึ
จ าเป็นต้องมีข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
ข้อท่ี 9 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ข้อท่ี 9 
ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,130,086 99.9967 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 8,100 0.0032 

หมายเหต ุ   1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3      
ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ
 ฉนัทะ ทัง้หมด 248,138,186 เสียง 

3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ
เสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ือง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชมุ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระส าคญัสรุป ดงันี ้

นายชฎิล จลุินรักษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี ้

 เร่ืองส่วนแบ่งการตลาดท่ีท่ีประชุมมีการแสดงความเห็นในวาระท่ี 3 ตนมีความเห็นว่าเป็นสิ่งท่ี
บริษัทฯ ควรพิจารณาเป็นล าดบัท่ีสอง สิ่งท่ีบริษัทฯ ควรพิจารณาเป็นล าดบัแรก คือ รายได้จาก
การขายซึง่คณุฐาปนฯ ชีแ้จงไว้ว่า บริษัทฯ มีศกัยภาพท่ีจะสร้างรายได้จากการขายถึงประมาณ 
13,000 ล้านบาท ซึง่รายได้จากการขายดงักล่าว จะท าให้บริษัทฯ สามารถครอบคลุมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้ระบบ ซึง่การท่ีบริษัทฯ จะสามารถมีรายได้จากการขายประมาณ 13,000 ล้าน
บาทได้ บริษัทฯ ต้องมีการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ให้มากกวา่ปัจจบุนั  

 การตัง้เป้าหมายรายได้ไว้สูงเป็นสิ่งท่ีดี แต่บริษัทฯ ควรตัง้เป้าหมายท่ีสามารถท าได้ เน่ืองจาก
เป็นสิ่งท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการ  

 บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในปี 2556 จ านวนมาก จึงต้องการทราบว่า บริษัทฯ ลงทุนเพ่ือขยายอะไร  
และการใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดนัน้ควรจะเป็นลกัษณะ Push and Pull เพราะการ 
Pull มากไปจะกลายเป็นการเพ่ิมต้นทุนคงท่ี เพราะจะไม่สามารถประกันยอดขายได้ จึงควร
ปรึกษาหารือกนัเพ่ือปรับการใช้เงินดงักล่าว นอกจากนีก้ารท่ีบริษัทฯ ลงทุนหลายๆ ด้านพร้อม
กนั เป็นการสร้างแรงกดดนัให้แก่ตวับริษัทฯ เองมากเกินไปหรือไม่ 

 บริษัทฯ มีจดุเดน่คือ โครงสร้างพืน้ฐานด้าน การขนสง่ และไมม่ีคูแ่ข่งรายใด สามารถสร้างระบบ
ขนส่งมาแข่งกบับริษัทฯ ได้ในเร็วๆ นี ้ตนจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การขนสง่  

 บริษัทฯ อาจพิจารณาวา่ควรมี Business Unit Leader ในการติดตามดแูลผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด
ของบริษัทฯ หรือไม ่เพ่ือเป็นปัจจยัสนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

 จากการที่ตนไปส ารวจมา ข้อดีของบริษัทฯ คือ เมื่อหน่วยรถของบริษัทฯ ไปเย่ียมร้านค้า บริษัทฯ 
จะด าเนินการเช็คสต๊อกผลิตภณัฑ์ให้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการวดัผลยอดขายผลิตภัณฑ์และ
เรียงสินค้าด้วย ซึง่หากบริษัทฯ สามารถด าเนินการเช่นนีก้บัหน่วยรถของบริษัทฯ ทุกหน่วย ทุก
ช่องทางการจ าหน่าย อาจสว่นช่วยให้บริษัทฯ เพ่ิมยอดขายได้ โดยต้องท าให้เป็นกิจวตัร และให้
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน มี KPI ท่ีเป็น Matrix มากขึน้ และเน่ืองจากเดิมบริษัทฯ ขายได้ดีมา
ตลอด ดังนัน้ อาจจะมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีต้องเปลี่ยนใหม่   นอกจากนี ้บริษัทฯ ควร
พิจารณาว่า จะด าเนินการอย่างไรให้ชัน้วางสินค้าในร้านค้าเป็นสินค้าของบริษัทฯ ให้มากท่ีสุด 
หากบริษัทฯ ต้องการมีรายได้จากการขายประมาณ 15,000 ล้านบาท 
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คณุฐิติวฒ์ิุฯ ชีแ้จงดงันี ้

 การลงทนุของบริษัทฯ ในปี 2556 เป็นการลงทนุเพ่ือพฒันาโครงสร้างการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป การลงทนุสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพ่ือ
การผลิต และการพัฒนาแบรนด์  โดยฝ่ายบริหารมีทิศทางท่ีจะด าเนินงานของบริษัทฯ เป็น 2 
ประเภทหลัก คือ การเป็นผู้ ผลิต และการเป็นผู้ ขายหรือจัดจ าหน่าย  ในด้านการเป็นผู้ ผลิต 
บริษัทฯ มีการลงทุนเพ่ือการผลิต เพ่ือให้บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
(Cost Efficiency) เช่น การลงทุนเพ่ือปรับระบบการผลิตท่ีเป็นระบบ manual เป็นระบบ
อตัโนมตัิ การลงทนุปรับโครงสร้างพืน้ฐานในโรงงานเพ่ือให้สามารถน าเคร่ืองผลิตขวดพลาสติก
มาติดตัง้ได้ แทนการสัง่ซือ้ขวดพลาสติก ซึง่ท าให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึน้ หรือการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบคลังสินค้า เพ่ือให้บริษัทฯ มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้ การลงทุนในส่วนอื่นๆ เป็นการลงทุน
เก่ียวกบัเคร่ืองมือการขาย และการตลาดทัว่ไป การลงทุนเพ่ือสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะ
ทางเน่ืองจากบริษัทฯ ต้องมีการวิจยัผลิตภณัฑ์ของตวัเอง   

คณุฐาปนฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 บริษัทฯ มีความมุง่หวงัท่ีจะสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีสดุ ซึง่การสร้างมลูค่าตลาด
เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกับการสร้างยอดขาย และการเติบโตของธุรกิจ หากมองในภาพรวม ณ 
ขณะนี ้ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีบริษัทฯ มุ่งหวงัในเร่ืองส่วนแบ่งการตลาดคือ เคร่ืองดื่มประเภทอดัลม 
ซึง่เครือข่ายการกระจายสินค้าท่ีเข้มแข็งของบริษัทฯ สามารถท าให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ
ในด้านการด าเนินการทัว่ๆ ไป ภายใน 1 ปี และขึน้มาอยู่ในอนัดบั 3 ของตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
กบับ๊ิก โคลา่ ซึง่อยู่ในตลาดมานานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมอตัราส่วน
แบ่งการตลาดขึน้เร่ือยๆ และการสร้างยอดขายของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับการเพ่ิม
อตัราสว่นแบ่งการตลาด 

 ในปัจจบุนั การจดัจ าหน่ายสินค้าท่ีตา่งประเภทกนั อาจมีแนวทางในการให้บริการท่ีต่างกนัด้วย 
ดงันัน้การที่คณุชฎิลฯ ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบั Business Unit Leader จงึเป็นค าแนะน าท่ีดีมาก 
และบริษัทฯ ก็มีความสนใจรูปแบบการจดัจ าหน่ายสินค้าดงักลา่ว  

 บริษัทฯ เน้นการสร้างการรับรู้ตวัผลิตภณัฑ์ (Build Brand) และสร้างความแข็งแกร่งในเร่ืองการ
จดัจ าหน่าย และเครือข่ายร้านค้า ซึง่เป็นจดุเดน่ของบริษัท ปัจจุบนั รูปแบบการจดัจ าหน่ายของ
บริษัทฯ ไม่ได้มีแบบรถขนส่งขนาดใหญ่ประเภทเดียว แต่บริษัทฯ มีหน่วยรถย่อย เป็น
รถจกัรยานยนต์พ่วงข้าง เพ่ือให้การขนสง่ผลิตภณัฑ์เข้าถงึร้านค้าขนาดเลก็ได้มากขึน้ ด้วยความ
รวดเร็วมากขึน้ และเข้าถงึพืน้ท่ีตา่งๆ ได้มากขึน้ ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการกระจายสินค้า
มาก และต้องการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้มากท่ีสุด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับการติดต่อ
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จากแบรนด์อื่นๆ เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่าย และกระจายสินค้าให้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้
พิจารณารับเป็นผู้จดัจ าหน่ายให้กบัแบรนด์อื่นๆ อย่างละเอียดรอบคอบ  

 การออกตราสินค้าใหม ่บริษัทฯ ไมต้่องการให้ผู้บริโภคทัว่ๆไป มีความเข้าใจวา่สินค้าของบริษัทฯ 
เป็นสินค้าในระดบัลา่ง บริษัทฯ จงึต้องให้ความส าคญัในการสื่อสารกบัลกูค้าตา่งๆ   

 ขอบคุณผู้ ถือหุ้ นส าหรับค าแนะน าต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะน า
ค าแนะน าจากผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาในการด าเนินการตา่งๆ ให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ตอ่ไป 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้

 ปัจจุบันสงัคมไทยตื่นตวัอย่างมากเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งในตลาดทุนไทย
ปรากฏวา่สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้มีการจดัท าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ และคณะกรรมการมี
ความคิดเห็นกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร และจะเข้าร่วมโครงการนีห้รือไม่ 

คณุฐาปนฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 บริษัทฯ ทราบว่าปัจจุบันมีการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอยู่ในเครือข่ายภาคีท่ีริเร่ิมเก่ียวกับการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่อยู่แล้ว แตไ่มไ่ด้เข้าร่วมโครงการของ IOD โดยตรง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทัง้การรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ และการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และได้ให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่มาโดยตลอด 

คณุชฎิลฯ สอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ขอเสนอแนะให้มีการใช้ KPI Matrix โดยปกติฝ่ายบญัชีจะท า Matrix Accounting เพ่ือค านวณ
ต้นทุนว่าจะจดัจ าหน่ายอย่างไร ดงันัน้ บริษัทฯ ควรท า Matrix Marketing and Distribution 
รวมทัง้มีการจดัท า KPI ให้ชดัเจน เน่ืองจากการตลาด และการกระจายสินค้าจะเป็นสมรรถนะ
หลกั (Core Competency) ของบริษัทฯ ในอนาคต  

 บริษัทฯ ควรให้ความส าคญักับระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ทัง้องค์กร ( Balanced 
Scorecard) ด้วย เน่ืองจากเคร่ืองมือประเภทนีจ้ะช่วยในเร่ืองการบริหารงานของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว และอาจการันตีได้วา่บริษัทฯ จะไมก่ลบัไปขาดทนุอีก 

 ส าหรับเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารต้องด าเนินการเร่งดว่น  คือ เร่ืองยอดขาย เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ลดต้นทุนบางรายการได้ทนัที บริษัทฯ จึงควรจัดการการลดต้นทุนของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 
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และมียอดขายท่ีสร้างก าไรให้แก่บริษัทฯ ในขณะเดียวกนัฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ 
ควรต้องมีการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน (Dynamic) ตลอดเวลา เพ่ือปรับให้ยอดขายผลิตภณัฑ์
ตา่งๆ ในแตล่ะช่วงดีอย่างตอ่เน่ือง   

 การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ตอ่ไป ตนอยากให้มีการชีแ้จงวิธีการจดัการ สินค้าอื่นๆ เช่น แรงเยอร์ เอส
ท่ีเป็นรสชาติอ่ืน (Flavor Drink) ด้วยเพราะผลิตภณัฑ์บางตวั อาจจะสามารถเพ่ิมยอดขายท่ีดีให้
บริษัทฯ และ อาจช่วยเร่ืองการเสริมยอดขายของบริษัทก็ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องสรรหาบุคคลท่ีจะ
รับผิดชอบในการด าเนินการนี ้  

คณุฐาปนฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับแบรนด์อย่างมาก โดย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เอสของบริษัทฯ มีทัง้ เอส โคล่า และเอสท่ีเป็นรสชาติอื่น (Flavor 
Drink) ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาให้อยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกัน โดยบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนแบรนด์สินค้า
ใหมอ่ย่าง โค้กและแฟนต้า หรือเป๊ปซี่และ   มิรินด้า ซึง่เป็นการลงทนุท่ีเกินความจ าเป็น 

 ในส่วนของระบบการบริหารงานและประเมินผลทัว่ทัง้องค์กร ( Balanced Scorecard) ท่ีคุณ
ชฎิลฯ ได้ให้ค าแนะน า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร จะรับไปพิจารณาด าเนินการ   

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ต่อไป บริษัทฯ จะน าเสนอผลประกอบการในช่วงรอบปีท่ีผ่านมาให้ผู้
ถือหุ้นทราบในรูปแบบ Presentation เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบภาพรวม และความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  

คณุธวชั         มีประเสริฐสกลุ      ผู้ ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

 โดยสว่นตวัมีความต้องการที่จะลงทนุในธุรกิจท่ีผลิตเคร่ืองดื่มน า้อดัลมเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากธุรกิจมี
แนวโน้มการเติบโตท่ีดี  

 บริษัทฯ มีสิ่งท่ีเป็นจุดเด่นคือ บริษัทฯ มีโรงงาน มีคลงัสินค้า (Warehouse) มีระบบกระจาย
สินค้าท่ีดี ซึง่เป็นต้นทุนท่ีสงูของบริษัทฯ แต่หากบริษัทฯ มียอดขายน้อย แสดงว่าบริษัทฯ ได้น า
ต้นทนุเหลา่นีไ้ปใช้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ ซึง่เป็นผลลบกบับริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีตลาดในการขายผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 3 ตลาด คือ (1) ร้านค้าปลีก ซึง่บริษัทฯ สามารถ
รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีไว้ได้ตัง้แต่ช่วงท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ จัดจ าหน่ายเป๊ปซี่  ดังนัน้ต้องรักษา
ความสามารถนีไ้ว้ให้เข้มแข็งกวา่คูแ่ข่ง ทัง้โค้ก และเป๊ปซี่  (2) ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์
เก็ต เช่น โลตัส บ๊ิกซี และท๊อป ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะเอส มียอดขายท่ีดี ทัง้นี ้
บริษัทฯ สามารถท่ีจะพิจารณาท าโปรโมชั่นเพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยลดราคาผลิตภัณฑ์ลงได้ 
เน่ืองจาก Margin ของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้จาก 2 ส่วนคือ ราคาผลิตภัณฑ์ และยอดขาย หาก
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บริษัทฯ สามารถท ายอดขายเพ่ิมขึน้ได้ บริษัทฯ จะสามารถน ายอดขายไปชดเชยกับต้นทุนได้ 
และจะท าให้ Margin ในภาพรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ (3) ร้านสะดวกซือ้ หรือ ร้าน 7-11 
พฤติกรรมของลูกค้าจะแตกต่างจากลูกค้าใน Modern trade ซึง่ลูกค้าในร้านสะดวกซือ้เน้น
โปรโมชัน่ ณ ขณะนัน้ ทัง้นี ้ขอให้ผู้บริหารพิจารณายุทธศาสตร์ของตลาดในการขายผลิตภณัฑ์
แตล่ะตลาดด้วย เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องใช้ยทุธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัเพ่ือสร้างยอดขายผลิตภณัฑ์
ในแตล่ะตลาด  

 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างยอดขายในส่วน ร้าน
สะดวกซือ้ (Retail Shop) เช่น ทางออนไลน์ (Online) โดยการจัดโปรโมชั่นผ่านทางออนไลน์ 
เน่ืองจากจะเป็นการสร้างแบรนด์ให้แก่ผลิตภณัฑ์โดยไมต้่องใช้เงินลงทนุมาก  

คณุฐิติวฒ์ิุฯ ชีแ้จง ดงันี ้

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตวัรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่ง เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เช่น เพ่ิม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณเคร่ืองดื่มท่ีมากกว่าคู่แข่งแต่ขายในราคาท่ีถูก
กว่า และบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  เช่น การผลิตผลิตภณัฑ์ขนาดต่างๆ ให้หลากหลายกว่าเดิม การออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหมใ่ห้มีความสวยงามย่ิงขึน้ 

 กรณีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างยอดขาย บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานอยู่แล้ว
ในขณะนี ้และจะน ามาใช้เป็นระยะๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มลกูค้าทางออนไลน์เป็นลกูค้าเฉพาะกลุ่ม 
ซึง่บริษัทฯ จะพิจารณาถงึวิธีการขาย และการจดัโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

คณุศิริวฒัน์ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ดงันี ้

 การที่บริษัทฯ มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั (“ไทยเบฟ”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
และคณุฐาปนฯ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ ไทยเบฟ ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการของบริษัท
ฯ เพ่ือร่วมบริหารกิจการ แต่ขอทราบว่าผู้ ถือหุ้นอนัดบั 2 ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอสเอส เนชั่น
แนล โลจิสติกส์ จ ากดั มีสว่นช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทฯ หรือไม ่อย่างไร 

คณุฐาปนฯ  ชีแ้จง ดงันี ้

 การที่ผู้ ถือหุ้นท่ีลงทุนในบริษัทฯ ย่อมมีเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ในการลงทุน ซึง่โดยหลกัคือ 
เร่ืองผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือโอกาสในอนาคตท่ีจะได้จากการการลงทนุ ขึน้อยู่กบัสภาวะ
การลงทนุของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย  

 ไทยเบฟได้เข้ามาลงทนุในบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านการกระจายสินค้า และ
ต้องการขยายตวัของผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เน้นการให้
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ความส าคญักบัการผลิตเคร่ืองดื่มต่างๆ ทัง้เคร่ืองดื่มประเภทอดัลม เคร่ืองดื่มประเภทไม่อดัลม 
และการพฒันาเคร่ืองดื่มสขุภาพ ซึง่สอดรับกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของไทยเบฟ  

 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มท่ีเน้นไปสู่เร่ือง
สขุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจบุนั 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

คณุสจิุนต์ หวัง่หลี  ในฐานะประธานฯ ขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน
ท่ีมาประชุมในวันนี ้และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านท่ีแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงตอ่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ไปพิจารณา และประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และมีผลการด าเนินงานท่ีก้าวหน้าต่อไป และกล่าว
ปิดการประชมุ  

ปิดประชมุ : เวลา 12.50 น.  
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