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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ชัน้ 2 เลขที่ 247 ถนนรั ช ดาภิ เษก ดิน แดง
กรุ งเทพมหานคร

สถานที่

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
เริ่มการประชุม
นางสาวอรุ ณ รั ตน์ ตัง้ ธี ร ภัท รกิ จ เลขานุก ารบริ ษัทท าหน้ าที่ เป็ นเลขานุก ารที่ ประชุม (“เลขานุ การที่
ประชุม”) แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนทุน และจานวนหุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

265,900,484

บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

265,900,484

บาท

หุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ ว

265,900,484

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
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บาท

บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เข้ าร่ วมประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2557
ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2557
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุม มีผ้ ู ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมรวม 50 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 247,918,914 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.2375
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 31 ซึ่งกาหนดไว้ ว่า
ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในที่ ประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีในส่วนของการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี ้
1)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตน
ถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
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2)

กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง และผู้ รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
 การลงคะแนนเสียงสาหรั บทุกวาระ ยกเว้ นวาระที่ 7 พิ จารณาอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ จะชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบใน
ภายหลัง หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อ
เห็นด้ วยตามจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นาเสนอ สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย
หรื อ งดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ และยกมือให้
เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
 ในการรวมผลคะแนน บริ ษั ท ฯ จะน าคะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เห็ น ด้ วย หรื องดออกเสี ย ง
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนน
เสี ย งที่ เ ห็ น ด้ ว ย ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ ออกเสี ยงเห็ นด้ วยในวาระเหล่ านี ้ ขอให้ เก็ บบัตร
ลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทังนี
้ ้
การลงมติในการประชุมครั ง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ
แต่บริ ษัทฯ มีการเก็บคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความโปร่ งใส
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนเป็ นโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับ

3)

กรณี ผ้ ูถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.ให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบให้
กรรมการหรื อกรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะ
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กรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยก
เสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
4)

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ
4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบให้ กรรมการออก
เสี ย ง และก าหนดให้ ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะออกเสี ย งลงคะแนนตามความประสงค์ ข อง
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ บริ ษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้มอบฉันทะ
4.2 บริ ษัทฯ จะเสนอให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคน
ลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถื อหุ้น ที่ ไ ม่ เห็ น ด้ วย หรื องดออกเสี ย ง ส าหรั บ การพิ จ ารณาเลื อกตัง้
กรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ลงคะแนนเสียงเห็น
ด้ วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแล้ ว

5)

ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 กาหนดว่า “ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นับหุ้นเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด”
ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ หรื อไม่ บริ ษัทฯ
จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เท่านัน้ โดยในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” จะถือ
ว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิในวาระนันๆ
้

6)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนออกจากห้ องประชุม

7)

คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีตวั แทนจาก บริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย คือ คุณสวิตา ปี ตะวรรณ และคุณวรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ เป็ นพยานในการนับคะแนน
และมีผ้ ถู ือหุ้น 2 คน ร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม
แจ้ งชื่อ และนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคาถาม หรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ นาไปสอบถาม
หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถาม หรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ ซา้ กัน เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้
สิทธิด้วย และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1)

คุณโพธิพงษ์ ล่าซา

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2)

คุณสุจินต์ หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

3)

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

4)

คุณสมชาย บุลสุข

ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

5)

คุณฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการสรรหาและกากับดูแล

6)

คุณฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

กรรมการผู้จดั การ

7)

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิ ส ระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8)

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการอิสระ

9)

คุณ ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมการอิสระ

10)

คุณปราโมทย์ พรประภา

กรรมการ

11)

คุณศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ

12)

คุณสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

13)

คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมการ

14)

คุณโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กรรมการ
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15)

คุณมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1)

คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท์

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

2)

คุณปริ ญญา เพิ่มพานิช

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและปฏิบตั ิการขาย

3)

คุณอรรถกฤช วิสทุ ธิพนั ธ์

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

4)

คุณพีรพงศ์ กริ นชัย

ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

5)

คุณนพคุณ ด่านสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1)

คุณนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

2)

คุณนิตยา เชษฐโชติรส

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
1)

คุณเพียงพนอ บุญกล่า

เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อขอแก้ ไขรายงานการประจาปี ดังนี ้
ฉบับภาษาไทย
หน้ าที่ 12 บรรทัดที่ 1 นับจากด้ านล่าง แก้ ไขตัวเลข อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริ มาณการผลิต ปี พ.ศ. 2556
จากเดิม “(46.77)%” แก้ ไขเป็ น “(52.23)%”
หน้ า 151 บรรทัดที่ 5 นับจากด้ านล่าง แก้ ไขตัวเลข หนีส้ ิน/ ทุน จากเดิม “2556 0.34 2555 0.36
เปลี่ยนแปลง (0.02)” แก้ ไขเป็ น “2556 0.51 2555 0.56 เปลี่ยนแปลง (0.05)”
ฉบับภาษาอังกฤษ
หน้ าที่ 23 จากเดิม Topic No. “7.3 The Company Executives” แก้ ไขเป็ น “7.2 The Company
Executives”
คุณโพธิพงษ์ ล่าซา ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
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ประธานฯ กล่าวต้ อนรั บผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ ชี ้แจงว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุม ซึง่ คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ วเห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทังนี
้ ้
สาเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2556
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้ วย

248,031,218

99.9995

1,000

0.0004

0

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มขึน้ จากตอนเริ่ มเปิ ดประชุมทาให้ ใน
วาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังหมด
้
จานวน 248,032,218 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2556
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ประธานฯ ชี ้แจงว่าในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556 ซึง่ ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ขอให้ คณ
ุ ฐิ ติวฒ
ุ ิ์
บุล สุข กรรมการผู้ จัด การ (“คุ ณ ฐิ ติ วุ ฒ์ ิฯ ”) เป็ นผู้ร ายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี 2556
ให้ ที่ประชุมทราบ
คุณฐิ ติวฒ
ุ ์ิฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มน ้าอัดลมของ
ตนเองตลอดทังปี
้ หลังจากบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มขายตังแต่
้ ปลายปี 2555 เป็ นต้ นมา การขายน ้าอัดลมแบรนด์ใหม่ใน
ตลาดที่มีการแข่งขันสูง และผลกระทบจากปั จจัยอื่นๆ ส่งผลให้ ผลประกอบการทางการเงินประจาปี 2556 ของ
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 11,458 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงประมาณร้ อยละ 50.6 และส่งผลให้ งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2556 เป็ นจานวน 329 ล้ านบาท ในการนี ้ คุณฐิ ติวฒ
ุ ์ิฯ ได้ ขอให้ คณ
ุ ทนงศักดิ์ โอสถานนท์
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน (“คุณทนงศักดิ์ฯ”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินให้ ที่ประชุมรับทราบใน
วาระถัดไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี ้
 เหตุใดผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในปี 2556 จึงประสบภาวะขาดทุน
 บริ ษัทฯ ขาดทุนในปี 2556 เป็ นปี แรก นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทฯ มาใช่หรื อไม่
 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่กาไรมาโดยตลอดในระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา แต่ในปี
2556 บริ ษัทฯ มียอดขายลดลงร้ อยละ 50 และประสบภาวะขาดทุน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ ผ้ ูถือหุ้น
ต้ องการคาอธิบายจากบริ ษัทฯ โดยละเอียด ทังนี
้ ้ เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ จึงจะขอสอบถามรายละเอียดในวาระถัดไป
ประธานฯ ชี ้แจงดังนี ้
 บริ ษัทฯ เคยประสบภาวะขาดทุนมาแล้ วในอดีต และเป็ นภาวะขาดทุนที่มากกว่าในปี 2556 แต่
บริ ษัทฯ สามารถกอบกู้สถานการณ์ขึ ้นมาได้
ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี ้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า งบการเงิ น ประจ าปี บัญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ตามที่ แ สดงไว้ ใ น
รายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไ ชยสอบบัญ ชี จ ากัด และผ่ านการพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการแล้ ว คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยขอให้ คณ
ุ ทนงศักดิฯ์ ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
คุณทนงศักดิ์ฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัทฯ
ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดาเนินงาน
ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
ตามงบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,701 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 893 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 หนี ้สินรวม 4,298 ล้ านบาท ลดลง 567 ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ 12 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
8,403 ล้ านบาท ลดลง 326 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4
งบกาไรขาดทุน
ตามงบการเงินรวม บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 11,458 ล้ านบาท ลดลง 11,749 ล้ านบาทหรื อลดลง ร้ อย
ละ 50.6 และค่าใช้ จ่ายรวม 12,099 ล้ านบาท ลดลง 10,556 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 46.6 ในปี 2556 บริ ษัท
ได้ รับส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจานวน 162 ล้ านบาท และเมื่อหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล 151 ล้ าน
บาท บริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจานวน 329 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่บริ ษัทมีกาไร จึงทาให้
บริ ษัทมีผลประกอบการแตกต่างกันประมาณ 933 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 154.3
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี ้
 ในปี 2556 บริ ษัทฯ มียอดขายลดลงร้ อยละ 50 และประสบภาวะขาดทุน โดยหากพิจารณาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ จะเห็นได้ ว่าในปี 2555 บริ ษัทฯ กาไร 494 ล้ านบาท
และในปี 2556 บริ ษัทฯ ขาดทุน 652 ล้ านบาท แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อย
และมีกาไรจากบริ ษัทย่อย ดังนันจากงบการเงิ
้
นรวม บริ ษัทฯ จึงขาดทุน 479 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผล
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ
 รายได้ จากการขายและการให้ บริ การประมาณ 11,000 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากการขาย
เครื่ องดื่มเอสเท่าไร คิดเป็ นร้ อยละเท่าไร

8

 บริ ษัทฯ เคยให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชนว่า บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีรายได้ จากการ
ขายเครื่ องดื่มประเภทอัดลมประมาณ 8,000 ล้ านบาท เหตุใดบริ ษัทฯ จึงมีรายได้ จากการขาย
เครื่ องดื่มประเภทอัดลมเพียง 5,800 ล้ านบาท ซึง่ คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ มาก
 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเครื่ องดื่มประเภทอัดลมเท่าไร เมื่อเทียบ
กับคูแ่ ข่ง คือ เป๊ ปซี่, โค้ ก และ บิ๊ก โคล่า
 เมื่อเปรี ยบเทียบจากรายได้ และค่าใช้ จ่ายจากการขายและการให้ บริ การ บริ ษัทฯ มีต้นทุนขาย
และต้ นทุนการให้ บริ การเพิ่มขึน้ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ และมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
เพิ่มขึ ้น ซึง่ ทังสามรายการนี
้
้เป็ นสาเหตุที่ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน จึงขอให้ ฝ่ายบริ หารชี ้แจง
 ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย มีความเห็นว่าผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ควรทาผลการดาเนินงานให้ ดีกว่า
นี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการดาเนินงานทุกประการ แต่ ผลการดาเนินงานในปี 2556
ต่ากว่าเป้าหมายมาก โดยส่วนตัวจึงขอไม่ไว้ วางใจผู้บริ หาร และขอให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาทาผล
การดาเนินงานให้ ดีขึ ้นภายในปี 2557 ด้ วย
คุณฐิ ติวฒ
ุ ิ์ฯ ชี ้แจงดังนี ้
 รายได้ จากการขายและการให้ บริ การประมาณ 11,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นรายได้ จากการขาย
เครื่ องดื่ม 2 กลุม่ คือ กลุม่ เครื่ องดื่มอัดลม และกลุม่ เครื่ องดื่มไม่อดั ลม โดยกลุม่ เครื่ องดื่มอัดลม
มียอดขายประมาณ 5,800 ล้ านบาท สาหรับในกลุม่ เครื่ องดื่มไม่อดั ลม มียอดขายประมาณ
5,300 ล้ านบาท เช่น น ้าดื่มคริ สตัล เครื่ องดื่มแบรนด์โออิชิ ลิปตัน แรงเยอร์ เป็ นต้ น รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี หน้ า 134
 ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทฯ เคยแจ้ งให้ ทราบถึงแผนธุรกิจในอนาคต โดยบริ ษัทฯ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 4
กลุม่ คือ (1) กลุม่ เครื่ องดื่มอัดลม ได้ แก่ เอส (2) กลุม่ น ้าดื่ม ได้ แก่ น ้าดื่มคริ สตัล (3) กลุม่
เครื่ องดื่มไม่อดั ลม โดยแบ่งเป็ นแบรนด์ของบริ ษัทฯ และแบรนด์ของคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ เช่น ลิปตัน
โออิชิ เครื่ องดื่มเอนเนอร์ จี ดริ ง้ ค์ (Energy Drink) ได้ แก่ แรงเยอร์ ซึง่ บริ ษัทฯ ไปซื ้อกิจการมา
และเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ไปในปี 2556
 บริ ษัทฯ มีการตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ จะมีรายได้ จากการขายเครื่ องดื่มประเภทอัดลมประมาณ 8,000
ล้ านบาทจริ ง แต่เนื่องจากในปี 2556 ปั จจัยของตลาดเครื่ องดื่มประเภทอัดลมในประเทศไทยมี
การเปลี่ ย นแปลงมาก โดยปั จ จัย ที่ ท าให้ บ ริ ษัท ฯ มีรายได้ จ ากการขายคลาดเคลื่ อนไปจาก
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือ
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ปั จจัยที่ 1

ปกติ ต ลาดเครื่ อ งดื่ ม ประเภทอั ด ลมจะมี อั ต ราการเติ บ โตประมาณร้ อยละ
4 – 5 ทุกปี ยกเว้ นปี ที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2556 ช่วงครึ่ งปี แรก ตลาด
เครื่ องดื่มประเภทอัดลมมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 5 - 6 ซึง่ เป็ นอัตราการ
เติบ โตที่ ดี แต่ช่ วงครึ่ งปี หลังตลาดเครื่ องดื่มประเภทอัดลมมีอัตราการเติบ โตที่
ลดลง

ปั จจัยที่ 2

การแข่งขันของเครื่ องดื่มประเภทอัดลมเพิ่ มขึน้ จากเดิมมี 3 แบรนด์ แต่เมื่อ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดตัวและจาหน่ายเอส ทาให้ มีการแข่งขันของเครื่ องดื่มประเภทอัด
ลม 4 แบรนด์ จึงทาให้ การแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ ้น

ปั จจัยที่ 3

เอสเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ ต้ องแข่งกับสินค้ าน ้าอัดลมที่มีมาก่อน บริ ษัทฯ จึงต้ อง
ปรับกลยุทธ์เพิ่มขึ ้นในปี ที่ 2 ที่ 3 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ มาก
ขึ ้น

 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเครื่ องดื่มอัดลมประเภทโคล่า ประมาณ
ร้ อยละ 15 เป็ นอันดับ 3 ในปี 2556 ซึง่ ตามข้ อมูลที่ทราบจากบริ ษัทสารวจตลาดเครื่ องดื่ม
ประเภทอัดลม บริ ษัทที่มีสว่ นแบ่งตลาดอันดับ 1 คือ โค้ ก ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ
50 และบริ ษัทที่มีสว่ นแบ่งตลาดอันดับ 2 คือ เป๊ ปซี่ ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณมากกว่าร้ อย
ละ 20
 องค์ ประกอบในการพิ จารณาว่าบริ ษัทฯ กาไรหรื อขาดทุน คือ รายได้ จากการขายที่ ขึน้ อยู่กับ
ปริ มาณการขาย อัตรากาไรขัน้ ต้ น และค่าใช้ จ่าย ในส่วนของอัตรากาไรขัน้ ต้ น เมื่อบริ ษัทฯ มี
การผลิตเอส ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้ นสูงกว่าเดิมพอสมควร อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
ค่ า ใช้ จ่ า ย เมื่ อ บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ที่ ยั ง คงอยู่ คื อ โครงสร้ างพื น้ ฐาน
(Infrastructure) ของบริ ษัทฯ เช่น จานวนพนักงาน อย่างไรก็ดี การที่รายได้ ของบริ ษัทฯ ปรั บ
ลดลงมาจากปี 2555 พอสมควร ทาให้ สดั ส่วนของรายได้ เทียบกับค่าใช้ จ่ายของปี 2556 ลดลง
จากปี 2555 ค่อนข้ างมาก ในส่วนของค่าใช้ จ่ายการตลาดที่สงู ขึ ้น เกิดขึ ้นจากการสร้ างแบรนด์
เอส คริ สตัล แรงเยอร์ และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จกั และยอมรับผลิตภัณฑ์
มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างยอดขายได้ สูงขึน้ และเกิดผลดีต่อผลิตภั ณฑ์
และธุรกิจของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
คุณ ฐาปน สิ ริ วัฒ นภัก ดี รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและก ากับ ดูแ ล
(“คุณฐาปนฯ”) ชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
 ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่จะมีรายได้ จากการขายเครื่ องดื่มประเภทอัดลม
8,000 ล้ านบาท แต่ข้อมูลงบกาไรเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ แสดงถึงรายได้ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ลดลงมา
ประมาณครึ่ งหนึ่งจากปี 2555 อย่างไรก็ดี ปี 2556 เป็ นปี แรกที่บริ ษัทฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์ เป๊ ปซี่
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ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และปั จจุ บัน บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นภาวะการสร้ างธุ ร กิ จ และ
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นของบริ ษัท ฯ เอง บริ ษัทฯ จึงต้ องการเวลาพอสมควรในการสร้ างธุรกิ จ และ
ผลิตภัณฑ์
 ในปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ ขาดทุน ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงไม่ได้ รับผลตอบแทนแบบที่เคย
ได้ รับในปี ที่ผ่านๆ มา ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงมีความทุ่มเท และมีความมุ่งมั่ นที่จะสร้ างตลาด
เครื่ องดื่มน ้าอัดลมของบริ ษัทฯ ให้ กลับคืนมา
 ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเครื่ องดื่มประเภทอัดลมตามเกณฑ์ในระดับหนึ่ง แม้ ว่า
จะยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 8,000 ล้ านบาท ซึง่ หากบริ ษัทฯ สามารถมีรายได้ จาก
การขายเครื่ องดื่มประเภทอัดลม 8,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ อาจมีรายได้ จากการขายทัง้ สิน้
ประมาณ 13,000 – 14,000 ล้ านบาท ซึง่ รายได้ จากการขายดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ครอบคลุมต้ นทุนค่าใช้ จ่ายได้ ทงระบบ
ั้
 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด (Market Value Share) ของเครื่ องดื่มประเภทอัดลมอยู่ใน
อันดับ 3 รองจากโค้ ก และเป๊ ปซี่ และการแข่งขันกับโค้ ก และเป๊ ปซี่ย่อมเป็ นเรื่ องที่ยาก แต่จาก
การที่บริ ษัทฯ มีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี และด้ วยความมุง่ มัน่ ของผู้บริ หารตลอดจนถึง
พนักงานทุกคน และการที่บริ ษัทฯ พยายามสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทฯ เอง ทังนี
้ ้ ในส่วนของ เอส
และน ้าสีตา่ งๆ ซึง่ หากเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง ถือว่าบริ ษัทฯ มียอดขายที่น่าพอใจ
 ในด้ านการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร กรรมการบริ ษัท ฯ ได้ ร่วมทางานกับฝ่ ายบริ หารอย่าง
ใกล้ ชิด ซึง่ กรรมการบริ ษัทฯ พึงพอใจกับผลงานที่ออกมาในปี แรกที่บริ ษัทฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์เป๊ ปซี่
ภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ
 หากพิจารณาค่าใช้ จ่ายต่างๆ บริ ษัทฯ ก็ได้ พยายามลดค่าใช้ จ่ายอย่างเต็มที่ แต่ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาด จะเห็ น ว่ า เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ลงทุ น ไปมาก เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ ง
ผลตอบแทนในระยะยาว และหากท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยว่าบริ ษัทฯ ควรจะลงทุนในแบรนด์ของ
ผลิตภัณฑ์ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นมองถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่เป็ นระยะกลาง
ถึงระยะยาว เพราะการลงทุนแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสร้ างผลกาไรให้ บริ ษัทฯ ได้ ทนั ที
 ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท ฯ ได้ มีก ารรายงานให้ คณะกรรมการบริ ห ารทราบถึงการท า Presale
เนื่ องจากไม่ต้องการให้ รถขนส่งสินค้ ามีการวิ่งรถโดยเปล่าประโยชน์ แต่ การขนส่งสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ต้ องเป็ นการขนส่งสินค้ าที่สามารถส่งสินค้ าและเพิ่มยอดขายให้ แก่บริ ษัท ฯได้ ในทันที
และบริ ษัท ฯ อยู่ใ นสถานะที่ ก าลังพลิก สถานการณ์ ใ ห้ บริ ษัท ฯ สามารถดาเนิ นธุ ร กิ จได้ ด้วย
ความสามารถของบริ ษัทฯ เอง
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 จากข้ อมูลงบการเงินของบริ ษัทฯ หากพิจารณา Gross Margin ของบริ ษัทฯ โดยเปรี ยบเทียบ
สัดส่วน Gross Margin ของปี 2555 และปี 2556 จะเห็นได้ ว่า Gross Margin โดยรวมของ
บริ ษัทฯ ดีขึน้ ซึ่งหมายถึงว่าอัตรากาไรขัน้ ต้ น ของบริ ษัทฯ ดีขึน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ช่วงที่
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ เป๊ ปซี่ภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี เนื่ องจากบริ ษัทฯ มี
ค่าใช้ จ่ายเพื่ อรั กษาความครอบคลุมในการกระจายสินค้ าในพื น้ ที่ ให้ คงอยู่เหมือนเดิม จึงไม่
สามารถทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรภายในระยะเวลาอันสันได้
้
 เป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ คื อ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งการมี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเป็ นอัน ดับ 2 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการได้ เร็ วเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั ความทุ่มเทและการติดตามงานของฝ่ ายบริ หาร แต่บริ ษัทฯ
เชื่ อ มั่น ว่า บริ ษัท ฯ สามารถแข่ งขัน กับ โค้ ก และเป๊ ปซี่ ซึ่งเป็ นบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระกอบกิ จ การมา
ยาวนานเป็ นร้ อยปี ได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื ้นที่การขายในท้ องถิ่น ทาให้
บริ ษั ท ฯ สามารถเข้ าถึ ง การให้ บริ ก ารของร้ านค้ า และสามารถสร้ างความเชื่ อ มโยงและ
ความผูกพันกับท้ องถิ่นได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่ จะพัฒนาพืน้ ที่การขายผลิตภัณฑ์
และขยายการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ไปต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ พร้ อมที่จะไปเปิ ดตลาด
AEC แต่การดาเนินการต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น รวมถึงการลงทุนผลิตสินค้ าภายใต้ แบรนด์
ของบริ ษัทฯ เป็ นการดาเนินการที่ต้องใช้ เวลา และไม่อาจสร้ างผลตอบแทนกลับมาได้ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
 ช่วงรอบปี 2556 ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจเครื่ องดื่มอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงมาก ตลาด
เครื่ องดื่มโดยรวมช่วงปลายปี 2556 มีอตั ราการเติบโตลดลง โดยเครื่ องดื่มที่มีการแข่งขันรุ นแรง
คือ เครื่ องดื่มประเภทชาเขี ย ว ซึ่งมีส ภาพตลาดโดยทั่วๆ ไปเป็ นการเลื อกการตัดสิ นใจของ
ผู้บริ โภค ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ เป็ นผู้กระจายสินค้ าให้ กับโออิชิ ดังนันหาก
้
ยอดขายชาเขียวมีอตั ราเติบโตขึน้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์ ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนของ
Distribution Margin
 ในความเป็ นจริ งคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการทางานเป็ นทีมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร และติดตามผล
การดาเนิ น งานมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีความมุ่งหวังให้ บ ริ ษัท ฯ มีความ
เจริ ญเติบโต เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร ขอบคุณ
คุณศิริวัฒน์ ฯ ที่ซักถามในประเด็นรายละเอียดต่างๆ และให้ ข้อคิดกับฝ่ ายบริ หาร และขอรั บ
ความเห็น และข้ อคิดต่างๆ ไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการธุรกิจต่อไป และต้ องขอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นให้ กาลังใจ และให้ การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
ด้ วย
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”)
ชี ้แจงเพิ่มเติม ดังนี ้
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 ประเด็นที่ คุณศิริวัฒน์ ฯ แสดงความคิดเห็นเป็ นสิ่งที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ ในฐานะที่ เป็ น
กรรมการอิสระ มีหน้ าที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอชี ้แจงว่า คณะกรรมการมี
ความกังวลตังแต่
้ ประมาณกลางปี 2556 ในเรื่ องที่รายได้ ของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่ตงเอาไว้
ั้
เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริ ษัทฯ ได้ พยายาม
แก้ ไขสถานการณ์ให้ ดีขึ ้น
 บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการสร้ างแบรนด์ จึงมีคา่ ใช้ จ่ายเรื่ องแบรนด์คอ่ นข้ างสูง และ
คณะกรรมการบริ หาร ได้ พยายามลดค่าใช้ จ่ายเรื่ องการขนส่ง ค่าใช้ จ่ายเรื่ องคน และค่าใช้ จ่าย
สาหรับการบริ หารจัดการภายใน แต่บริ ษัทฯ ไม่สามารถสร้ างกาไรได้ ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ทนั ที
เนื่องจากการสร้ างแบรนด์ต้องใช้ เวลา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงาน
รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นทุกคนจะร่ วมกันต่อสู้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ขึ ้นมาเป็ นผู้นาทางด้ านเครื่ องดื่มอัดลม
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกาไร และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมต่อไป
คุณศิริวฒ
ั น์ฯ สอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
 คุณศิริวฒ
ั น์ ฯ ให้ ความเห็นว่า ไม่เห็นด้ วยกับการลดค่าใช้ จ่ายเรื่ องคน แต่ควรที่จะพิจารณาว่า
ทาอย่างไรในการเพิ่มยอดขาย
 บริ ษัทฯ สามารถยืนยันได้ หรื อไม่วา่ ผลการดาเนินงานของปี 2557 จะดีกว่าปี 2556
 ขอให้ กาลังใจคณะกรรมการบริ ษัทฯ และขอให้ ผู้บริ หารทาผลการดาเนินงานปี 2557 ให้ ดีขึน้
กว่าปี 2556 ด้ วย
ประธานฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 บริ ษัททุกบริ ษัทต้ องใช้ เวลาในการสร้ างแบรนด์ใหม่ สาหรับบริ ษัทฯ การตังเป
้ ้ าหมายรายได้ ไว้ ที่
8,000 ล้ านบาท ในปี 2556 อาจเป็ นการตังเป
้ ้ าหมายที่ เกินความจริ งไป อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
สามารถทาให้ เอสมีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 3 ของเครื่ องดื่มประเภทอัดลม ซึง่ ชนะบิ๊ก โคล่า
จึง ถื อได้ ว่า บริ ษั ท ฯ ประสบความส าเร็ จ ในระดับ หนึ่ ง การเอาชนะโค้ ก และเป๊ ปซี่ ซึ่งผลิ ต
เครื่ องดื่มอัดลมมาเป็ นระยะเวลานาน ภายในปี แรกที่ออกผลิ ตภัณฑ์ เป็ นเรื่ องยาก บริ ษัทฯ จึง
ต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการพอสมควรในการสร้ างแบรนด์
 คาถามกรณี ปี 2557 บริ ษัทฯ จะมีผลการดาเนิ นงานดีกว่าปี 2556 หรื อไม่ เป็ นเรื่ องการ
คาดคะเนทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารจะ
พยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ บริ ษัทฯ กลับมามีผลการดาเนิ นงานที่ ดี มีกาไร และ
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรอทราบผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติ งบการเงิ น ประจ าปี บัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556
คะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

248,128,407

99.9964

ไม่เห็นด้ วย

6,500

0.0026

งดออกเสียง

2,200

0.0008

หมายเหตุ 1) มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
248,137,107 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกาไรสะสมที่จัดสรรแล้ ว ในส่ วนของสารองทั่วไป เป็ นกาไรสะสมที่
ยังมิได้ จัดสรรจานวนหนึ่ง
ประธานฯ ขอให้ คณ
ุ ฐิ ติวฒ
ุ ิ์ฯ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้
คุณฐิ ติวฒ
ุ ์ิฯ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรกาไรสะสมที่จดั สรรแล้ วในส่วน
ของสารองทัว่ ไป ซึง่ มิใช่ทนุ สารองตามกฎหมาย ให้ เป็ นกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรร จานวน 500 ล้ านบาท เพื่อให้ มี
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพียงพอกับแผนดาเนินงานในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ เสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ินาเงินกาไรสะสมที่จัดสรรแล้ วในส่วนของสารองทั่วไป จานวน 500,000,000 บาทมา
จัดสรรเป็ นกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรร
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสาคัญสรุ ป ดังนี ้
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี ้
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 ขอทราบเหตุผลที่บริ ษัทฯ ต้ องโอนเงินกาไรสะสมที่จัดสรรแล้ วในส่วนของสารองทัว่ ไป จานวน
500,000,000 บาทมาจัดสรรเป็ นกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรร
 เงินกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรรดังกล่าวมีไว้ เพื่อใช้ ดาเนินการอะไร
คุณทนงศักดิ์ฯ ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินรวมปั จจุบนั เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น
555.9 ล้ านบาท และกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรซึง่ ปรากฏตามงบเฉพาะกิจการมีจานวน
ทังสิ
้ ้น 163.5 ล้ านบาท ซึง่ ถือว่ามีจานวนค่อนข้ างต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินปี ที่ผ่านมา
ของบริ ษัทฯ โดยเมื่อสิ ้นปี 2555 มีจานวนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 868 ล้ านบาท ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงเห็นควรให้ มีการจัดสรรเงินกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ่มเติม
คุณเพียงพนอ บุญกล่า ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัท (“คุณเพียงพนอฯ”) ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 ในเชิงกฎหมายทัว่ ไป บริ ษัทจะไม่มีการกันเงินสารองทัว่ ไป แต่ในกรณีของบริ ษัทฯ นัน้ เนื่องจาก
เดิมบริ ษัทฯ ไม่มีภาระหนีส้ ินและมีเงินกาไรจานวนหนึ่ง บริ ษัทฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ นาเงินกาไรส่วนนี ้กันไว้ เป็ นเงินสารองทัว่ ไปเพื่อใช้ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก็ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จัดสรรเงินในส่วนนี ้ไว้ แล้ ว
และเพื่อที่บริ ษัทฯ จะนาเงินที่กนั ไว้ เป็ นเงินสารองไปใช้ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ได้ ก็ต้องขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ โอนเงินสารองทัว่ ไปทัว่ ไปดังกล่าว
ไปเป็ นเงินกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
คุณสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ (“คุณสิทธิชัยฯ”) ชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
 จุดประสงค์ในการจัดสรรเงินกาไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ในขณะที่จดุ ประสงค์ในการจัดสรรเงินสารองทัว่ ไปเป็ นไปเพื่อดาเนินกิจการบริ ษัทฯ
อาทิ เพื่อกันสารองไว้ สาหรั บโครงการในอนาคต ดังนัน้ เพื่อให้ จานวนเงินกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนที่เหมาะสม บริ ษัทฯ จึงเห็นควรนาเงินกาไรสะสมที่จัดสรรแล้ วใน
ส่วนของสารองทัว่ ไป (General Reserve) จานวน 500 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นจานวนที่เหมาะสม มา
จัดสรรเป็ นกาไรสะสมที่ยังมิได้ จดั สรร ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยังมิได้ จดั สรรจานวน
663 ล้ านบาท
 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อชี ้แจงเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสะสมที่จดั สรรแล้ ว ในส่วนของสารองทัว่ ไป
เป็ นกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรรจานวน 500,000,000 บาท
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรสะสมที่จัดสรรแล้ ว ในส่วนของสารอง
ทัว่ ไป เป็ นกาไรสะสมที่ยงั มิได้ จดั สรรจานวน 500,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้ วย

248,134,907

99.9991

0

0.0000

2,200

0.0008

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
248,137,107 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกาไร และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ขอให้ คณ
ุ ฐิ ติวฒ
ุ ิ์ฯ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณฐิ ติวฒ
ุ ์ิฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ
ที่บริ ษัทผูกพันอยู่ รวมถึง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 506.7 ล้ านบาท และมีขาดทุน
สุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 328.5 ล้ านบาท และบริ ษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนามาจ่ายเงินปั นผลได้
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2556 และงดการจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
 งดจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2556 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเนื่องจากบริ ษัทมีทุน
สารอง ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
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 งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน และ
บริ ษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนามาจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสาคัญสรุ ป ดังนี ้
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี ้
 สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเท่าใด
 เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ตัดข้ อความ “บริ ษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนามาจ่ายเงินปั นผล”
คุณทนงศักดิ์ฯ ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนเท่ากับ 0.5
 สาเหตุที่บริ ษัทฯ ใช้ คาว่า “ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนามาจ่ายเงินปั นผล” นัน้ เพื่อเป็ นการ
ดาเนิ น การให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายการจ่ ายเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯ ซึ่ง ก าหนดว่า บริ ษัท มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมของกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสารองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริ ษัทด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อชี ้แจงเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไร และการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2557
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไร และการงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

248,107,607

99.9881

29,300

0.0118

200

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หมายเหตุ

1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทังหมด
้
248,137,107 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบกรรมการ

ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ คุณสุจินต์ หวัง่ หลี ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“คุณสุจินต์ฯ”)
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ทังนี
้ ้ คุณสุจินต์ฯ ชี ้แจงว่า เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิดงั นี ้
 เสนอให้ งดการจ่ายบาเหน็จให้ กรรมการ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
 เสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทน คณะกรรมการและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้
อนุ มั ติ ไ ว้ แล้ วในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2556
มีรายละเอียด ดังนี ้
ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเบี ้ยประชุม

240,000 บาท

40,000 บาท/ครัง้

- รองประธานคณะกรรมการ

180,000 บาท

30,000 บาท/ครัง้

- ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

240,000 บาท

40,000 บาท/ครัง้

- กรรมการ

120,000 บาท

20,000 บาท/ครัง้

160,000 บาท

50,000 บาท/ครัง้

80,000 บาท

25,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
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ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเบี ้ยประชุม

ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ

80,000 บาท

25,000 บาท/ครัง้

- กรรมการ

40,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้

80,000 บาท

25,000 บาท/ครัง้

40,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้

ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ

80,000 บาท

25,000 บาท/ครัง้

- รองประธาน

60,000 บาท

20,000 บาท/ครัง้

- กรรมการ

40,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้

ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ

80,000 บาท

25,000 บาท/ครัง้

- รองประธาน

60,000 บาท

20,000 บาท/ครัง้

- กรรมการ

40,000 บาท

15,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ บาเหน็จกรรมการ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ บาเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุม

248,130,437

99.9972

ไม่เห็นด้ วย

4,500

0.0018

งดออกเสียง

2,400

0.0009

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
248,137,337 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
ประธานฯ มี ความจาเป็ นต้องออกจากที ป่ ระชุม และได้มอบหมายให้คณ
ุ สุจินต์ หวัง่ หลี รองประธานกรรมการ คนที ่
1 เป็ นผูท้ าหน้าที ป่ ระธานในที ป่ ระชุมต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ในวาระนี ้ ประธานฯ ขอให้ คุณฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิจการ “คุณฐาปนฯ” เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณฐาปนฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้
ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 5 คน ดังนี ้
1. นายโพธิพงษ์ ล่าซา

กรรมการ

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม

กรรมการ

4. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ
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5.

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ (โดยมติเสียงข้ างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระในครัง้ นี ้) ได้ พิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการ ทังหมดที
้
่ครบวาระแล้ วมี
ความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให้ เลื อ กตัง้ กรรมการ ที่ ค รบวาระทัง้ หมด กลับ เข้ าด ารงตาแหน่ ง กรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อดังนี ้
1. นายโพธิพงษ์ ล่าซา

กรรมการ

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม

กรรมการ

4. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ

5.

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน ของกรรมการ ที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ และได้ รั บ การเสนอชื่ อเพื่ อ กลับ เข้ าดารงต าแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ วย 3
ทังนี
้ ้ ให้ กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังในวาระนี
้
้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในวาระที่ 6
ในการประชุมคราวนี ้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการจ
้
านวน 5 คน คือ
1. นายโพธิพงษ์ ล่าซา

กรรมการ

2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม

กรรมการ

4. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมการ
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5.

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการ

ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซา
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
248,074,337

99.9746

0

0.0000

63,000

0.0253

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ศาสตราจารย์ พเิ ศษเรวัต ฉ่ าเฉลิม
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

248,074,337

99.9746

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0.0004

งดออกเสียง

62,000

0.0249
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3. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครื องาม
มติท่ ลี ง

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

248,074,337

99.9746

0

0.0000

63,000

0.0253

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
248,074,337

99.9746

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0.0004

งดออกเสียง

62,000

0.0249

5. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
248,074,337

99.9746

0

0.0000

63,000

0.0253

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
248,137,337 เสียง
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3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
ประธานฯ ขอให้ คณ
ุ หญิงสุชาดาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่

ประชุม
คุณหญิงสุชาดาฯ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2557 และเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรื อ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 แห่ง
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี
2557 เป็ นจานวนเงิน 1,370,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวได้
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีให้ บริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2550 ซึง่ เป็ นปี ที่ 8 และมีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสีย ในหรื อกับ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2557
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
248,132,437

99.9980

0

0.0000

4,900

0.0019

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2) ในวาระนี ้ มีจ านวนเสี ย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รั บ มอบฉัน ทะ
ทังหมด
้
248,137,337 เสียง
3) ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ข้ อที่ 9

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้ ข้อบังคับของบริ ษัท
สอดคล้ องกับบทบัญญัติมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับข้ อจากัดการโอนหุ้น บริ ษัทจึงประสงค์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9
จากเดิมเป็ นดังนี ้
“ข้ อ 9

การโอนหุ้น ให้ โอนได้ โดยไม่มีข้ อจากัด และหุ้นที่ ถื อโดยบุคคลที่ มิใช่ สัญ ชาติไทยในขณะใด
ขณะหนึ่งต้ องมีจ านวนรวมกัน ไม่เกิ น ร้ อยละสี่ สิบ เก้ าของจ านวนหุ้น ที่ จาหน่ายแล้ วทัง้ หมด
การโอนหุ้นรายใดที่ จะทาให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ มิใช่สัญชาติไทยของบริ ษัทเกิ น
อัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริ ษัทรายนันได้
้ ”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสาคัญสรุ ป ดังนี ้
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี ้
 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติเท่าไหร่
 อยากทราบว่าการที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ไม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 49 นันขณะนี
้
้
สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติมีจานวนใกล้ เคียงร้ อยละ 49 หรื อไม่
คุณเพียงพนอฯ ชี ้แจงดังนี ้
 การถือหุ้นของชาวต่างชาติมีจานวนร้ อยละ 8.77 โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติรายใหญ่มีจานวนทัง้ สิ ้น 2
ราย ได้ แก่ 1. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD และ 2. UBS AG
SINGAPORE BRANCH
 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 9. กาหนดว่าผู้ถือหุ้นต่างด้ าวถือหุ้นได้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 35 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทฯ มีการเพิ่มทุนซึง่ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ
กาหนดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ ้นจากอัตราร้ อยละ
35
ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเดิมบริ ษัทฯ มีกลุม่ เป๊ ปซี่เป็ นผู้ถือหุ้น และเข้ าใจว่ากรณีที่
กาหนดให้ ตา่ งด้ าวถือหุ้นได้ เป็ นร้ อยละ 49 นัน้ ก็เพื่อรองรับการเพิ่มทุนในเวลานัน้ จึงมีการ
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กาหนดข้ อบังคับไว้ ในลักษณะดังกล่าว ดังนัน้ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในครัง้ นี ้ เพื่อ จะได้ ไม่มี
ความซับซ้ อนและเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ.
2542 เนื่องจากบริ ษัทเสริ มสุขฯยังคงมีการดาเนินธุรกิจบริ การ และมีการถือครองที่ดิน จึง
จาเป็ นต้ องมีข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ข้ อที่ 9 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) ข้ อที่ 9
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย

248,130,086

99.9967

0

0.0000

8,100

0.0032

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หมายเหตุ 1)

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2)

ในวาระนี ้ มีจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบ
ฉันทะ ทังหมด
้
248,138,186 เสียง

3)

ไม่มีบตั รเสียในวาระนี ้

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
เสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอ
เรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด และสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรื อไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุม
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสาคัญสรุ ป ดังนี ้
นายชฎิล จุลินรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม และแสดงความเห็น ดังนี ้
 เรื่ องส่วนแบ่งการตลาดที่ที่ประชุมมีการแสดงความเห็นในวาระที่ 3 ตนมีความเห็นว่าเป็ นสิ่งที่
บริ ษัทฯ ควรพิจารณาเป็ นลาดับที่สอง สิ่งที่บริ ษัทฯ ควรพิจารณาเป็ นลาดับแรก คือ รายได้ จาก
การขายซึง่ คุณฐาปนฯ ชี ้แจงไว้ ว่า บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพที่จะสร้ างรายได้ จากการขายถึงประมาณ
13,000 ล้ านบาท ซึง่ รายได้ จากการขายดังกล่าว จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถครอบคลุมต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายได้ ทงระบบ
ั้
ซึง่ การที่บริ ษัทฯ จะสามารถมีรายได้ จากการขายประมาณ 13,000 ล้ าน
บาทได้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ให้ มากกว่าปั จจุบนั
 การตังเป
้ ้ าหมายรายได้ ไว้ สูงเป็ นสิ่งที่ดี แต่บริ ษัทฯ ควรตังเป
้ ้ าหมายที่สามารถทาได้ เนื่องจาก
เป็ นสิ่งที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการ
 บริ ษัทฯ ใช้ เงินลงทุนในปี 2556 จานวนมาก จึงต้ องการทราบว่า บริ ษัทฯ ลงทุนเพื่อขยายอะไร
และการใช้ จ่ายด้ านการขายและการตลาดนัน้ ควรจะเป็ นลักษณะ Push and Pull เพราะการ
Pull มากไปจะกลายเป็ นการเพิ่มต้ นทุนคงที่ เพราะจะไม่สามารถประกันยอดขายได้ จึงควร
ปรึ กษาหารื อกัน เพื่อปรั บการใช้ เงินดังกล่าว นอกจากนีก้ ารที่บริ ษัทฯ ลงทุนหลายๆ ด้ านพร้ อม
กัน เป็ นการสร้ างแรงกดดันให้ แก่ตวั บริ ษัทฯ เองมากเกินไปหรื อไม่
 บริ ษัทฯ มีจดุ เด่นคือ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน การขนส่ง และไม่มีคแู่ ข่งรายใด สามารถสร้ างระบบ
ขนส่งมาแข่งกับบริ ษัทฯ ได้ ในเร็ วๆ นี ้ ตนจึงมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ ไม่ควรลดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การขนส่ง
 บริ ษัทฯ อาจพิจารณาว่าควรมี Business Unit Leader ในการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ของบริ ษัทฯ หรื อไม่ เพื่อเป็ นปั จจัยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
 จากการที่ตนไปสารวจมา ข้ อดีของบริ ษัทฯ คือ เมื่อหน่วยรถของบริ ษัทฯ ไปเยี่ยมร้ านค้ า บริ ษัทฯ
จะดาเนินการเช็คสต๊ อกผลิตภัณฑ์ ให้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการวัดผลยอดขายผลิตภัณฑ์ และ
เรี ยงสินค้ าด้ วย ซึง่ หากบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการเช่นนี ้กับหน่วยรถของบริ ษัทฯ ทุกหน่วย ทุก
ช่องทางการจาหน่าย อาจส่วนช่วยให้ บริ ษัทฯ เพิ่มยอดขายได้ โดยต้ องทาให้ เป็ นกิจวัตร และให้
พนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคน มี KPI ที่เป็ น Matrix มากขึ ้น และเนื่องจากเดิมบริ ษัทฯ ขายได้ ดี มา
ตลอด ดังนัน้ อาจจะมี รู ป แบบการดาเนิ น งานที่ ต้องเปลี่ ย นใหม่ นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ควร
พิจารณาว่า จะดาเนินการอย่างไรให้ ชนวางสิ
ั้
นค้ าในร้ านค้ าเป็ นสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ มากที่สุด
หากบริ ษัทฯ ต้ องการมีรายได้ จากการขายประมาณ 15,000 ล้ านบาท
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คุณฐิ ติวฒ
ุ ิ์ฯ ชี ้แจงดังนี ้
 การลงทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2556 เป็ นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้ างการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพื่อ
การผลิต และการพัฒนาแบรนด์ โดยฝ่ ายบริ หารมีทิศทางที่จะดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ น 2
ประเภทหลัก คือ การเป็ นผู้ผลิ ต และการเป็ นผู้ขายหรื อจัดจ าหน่าย ในด้ านการเป็ นผู้ผลิ ต
บริ ษัทฯ มีการลงทุนเพื่ อการผลิต เพื่ อให้ บริ หารต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพที่ สุด
(Cost Efficiency) เช่น การลงทุนเพื่อปรั บระบบการผลิตที่เป็ นระบบ manual เป็ นระบบ
อัตโนมัติ การลงทุนปรับโครงสร้ างพื ้นฐานในโรงงานเพื่อให้ สามารถนาเครื่ องผลิตขวดพลาสติก
มาติดตังได้
้ แทนการสัง่ ซื ้อขวดพลาสติก ซึง่ ทาให้ บริ ษัทฯ บริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึน้ หรื อการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบคลังสินค้ า เพื่ อให้ บริ ษัทฯ มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ รองรั บการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ มากขึ น้ การลงทุนในส่วนอื่นๆ เป็ นการลงทุน
เกี่ยวกับเครื่ องมือการขาย และการตลาดทัว่ ไป การลงทุนเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะ
ทางเนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องมีการวิจยั ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
คุณฐาปนฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีความมุง่ หวังที่จะสร้ างให้ ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วที่สดุ ซึง่ การสร้ างมูลค่าตลาด
เป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับการสร้ างยอดขาย และการเติบโตของธุรกิ จ หากมองในภาพรวม ณ
ขณะนี ้ ผลิตภัณฑ์หลักที่บริ ษัทฯ มุ่งหวังในเรื่ องส่วนแบ่งการตลาดคือ เครื่ องดื่มประเภทอัดลม
ซึง่ เครื อข่ายการกระจายสินค้ าที่เข้ มแข็งของบริ ษัทฯ สามารถทาให้ บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จ
ในด้ านการดาเนินการทัว่ ๆ ไป ภายใน 1 ปี และขึ ้นมาอยู่ในอันดับ 3 ของตลาด เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับบิ๊ก โคล่า ซึง่ อยู่ในตลาดมานานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มอัตราส่วน
แบ่ งการตลาดขึน้ เรื่ อยๆ และการสร้ างยอดขายของบริ ษัท ฯ มีความสอดคล้ องกับ การเพิ่ ม
อัตราส่วนแบ่งการตลาด
 ในปั จจุบนั การจัดจาหน่ายสินค้ าที่ตา่ งประเภทกัน อาจมีแนวทางในการให้ บริ การที่ต่างกันด้ วย
ดังนันการที
้
่คณ
ุ ชฎิลฯ ได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ Business Unit Leader จึงเป็ นคาแนะนาที่ดีมาก
และบริ ษัทฯ ก็มีความสนใจรู ปแบบการจัดจาหน่ายสินค้ าดังกล่าว
 บริ ษัทฯ เน้ นการสร้ างการรับรู้ ตวั ผลิตภัณฑ์ (Build Brand) และสร้ างความแข็งแกร่ งในเรื่ องการ
จัดจาหน่าย และเครื อข่ายร้ านค้ า ซึง่ เป็ นจุดเด่นของบริ ษัท ปั จจุบนั รู ปแบบการจัดจาหน่ายของ
บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ มี แ บบรถขนส่ ง ขนาดใหญ่ ป ระเภทเดี ย ว แต่ บ ริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยรถย่ อ ย เป็ น
รถจักรยานยนต์พ่วงข้ าง เพื่อให้ การขนส่งผลิตภัณฑ์เข้ าถึงร้ านค้ าขนาดเล็กได้ มากขึ ้น ด้ วยความ
รวดเร็ วมากขึ ้น และเข้ าถึงพื ้นที่ตา่ งๆ ได้ มากขึ ้น ซึง่ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการกระจายสินค้ า
มาก และต้ องการกระจายสินค้ าให้ ครอบคลุมพื ้นที่ให้ มากที่สุด ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับการติดต่อ
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จากแบรนด์อื่นๆ เพื่อให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จัดจาหน่าย และกระจายสินค้ าให้ ด้วย โดยบริ ษัทฯ ได้
พิจารณารับเป็ นผู้จดั จาหน่ายให้ กบั แบรนด์อื่นๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
 การออกตราสินค้ าใหม่ บริ ษัทฯ ไม่ต้องการให้ ผ้ บู ริ โภคทัว่ ๆไป มีความเข้ าใจว่าสินค้ าของบริ ษัทฯ
เป็ นสินค้ าในระดับล่าง บริ ษัทฯ จึงต้ องให้ ความสาคัญในการสื่อสารกับลูกค้ าต่างๆ
 ขอบคุณ ผู้ถื อหุ้น ส าหรั บ คาแนะน าต่างๆ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และฝ่ ายบริ ห ารจะน า
คาแนะนาจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในการดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ ต่อไป
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้
 ปั จจุบันสังคมไทยตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่น ซึ่งในตลาดทุนไทย
ปรากฏว่าสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย หรื อ IOD ได้ มีการจัดทาโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ไม่ทราบว่าบริ ษัทฯ และคณะกรรมการมี
ความคิดเห็นกับเรื่ องนี ้อย่างไร และจะเข้ าร่ วมโครงการนี ้หรื อไม่
คุณฐาปนฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 บริ ษัทฯ ทราบว่าปั จจุบันมีการสนับสนุนให้ บริ ษัทจดทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่น บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกของสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย ซึ่งสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทยอยู่ใ นเครื อข่ ายภาคีที่ ริเริ่ มเกี่ ยวกับ การ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อยู่แล้ ว แต่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการของ IOD โดยตรง อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ เข้ า
ร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ทัง้ การรณรงค์ ให้ เกิ ดความเข้ าใจ และการสร้ างความเข้ าใจที่ ถูกต้ อง
เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และได้ ให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ มาโดยตลอด
คุณชฎิลฯ สอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
 ขอเสนอแนะให้ มีการใช้ KPI Matrix โดยปกติฝ่ายบัญชีจะทา Matrix Accounting เพื่อคานวณ
ต้ นทุนว่าจะจัดจาหน่ายอย่างไร ดังนัน้ บริ ษัทฯ ควรทา Matrix Marketing and Distribution
รวมทังมี
้ การจัดทา KPI ให้ ชดั เจน เนื่องจากการตลาด และการกระจายสินค้ าจะเป็ นสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ของบริ ษัทฯ ในอนาคต
 บริ ษัทฯ ควรให้ ความสาคัญกับ ระบบการบริ หารงานและประเมินผลทัว่ ทังองค์
้ กร ( Balanced
Scorecard) ด้ วย เนื่องจากเครื่ องมือประเภทนีจ้ ะช่วยในเรื่ องการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว และอาจการันตีได้ วา่ บริ ษัทฯ จะไม่กลับไปขาดทุนอีก
 สาหรับเรื่ องที่ฝ่ายบริ หารต้ องดาเนินการเร่ งด่วน คือ เรื่ องยอดขาย เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ลดต้ นทุนบางรายการได้ ทนั ที บริ ษัทฯ จึงควรจัดการการลดต้ นทุนของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
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และมียอดขายที่สร้ างกาไรให้ แก่บริ ษัทฯ ในขณะเดียวกันฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทฯ
ควรต้ องมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน (Dynamic) ตลอดเวลา เพื่อปรับให้ ยอดขายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ในแต่ละช่วงดีอย่างต่อเนื่อง
 การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ต่อไป ตนอยากให้ มีการชี ้แจงวิธีการจัดการ สินค้ าอื่นๆ เช่น แรงเยอร์ เอส
ที่เป็ นรสชาติอื่น (Flavor Drink) ด้ วยเพราะผลิตภัณฑ์บางตัว อาจจะสามารถเพิ่มยอดขายที่ดีให้
บริ ษัทฯ และ อาจช่วยเรื่ องการเสริ มยอดขายของบริ ษัทก็ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ต้ องสรรหาบุคคลที่ จะ
รับผิดชอบในการดาเนินการนี ้
คุณฐาปนฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ แบรนด์ อ ย่ า งมาก โดย
ผลิ ตภัณฑ์ ภายใต้ แบรนด์ เอสของบริ ษัท ฯ มีทัง้ เอส โคล่า และเอสที่ เป็ นรสชาติอื่น (Flavor
Drink) ซึ่งบริ ษัทฯ พัฒนาให้ อยู่ภายใต้ แบรนด์เดียวกัน โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ ลงทุนแบรนด์สินค้ า
ใหม่อย่าง โค้ กและแฟนต้ า หรื อเป๊ ปซี่และ มิรินด้ า ซึง่ เป็ นการลงทุนที่เกินความจาเป็ น
 ในส่วนของระบบการบริ หารงานและประเมินผลทัว่ ทังองค์
้ กร ( Balanced Scorecard) ที่คุณ
ชฎิลฯ ได้ ให้ คาแนะนา คณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายบริ หาร จะรับไปพิจารณาดาเนินการ
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ต่อไป บริ ษัทฯ จะนาเสนอผลประกอบการในช่วงรอบปี ที่ผ่านมาให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบในรู ปแบบ Presentation เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบภาพรวม และความคืบหน้ าในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
คุณธวัช

มีประเสริ ฐสกุล

ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี ้

 โดยส่วนตัวมีความต้ องการที่จะลงทุนในธุรกิจที่ผลิตเครื่ องดื่มน ้าอัดลมเพิ่มขึ ้น เนื่องจากธุรกิจมี
แนวโน้ มการเติบโตที่ดี
 บริ ษัทฯ มีสิ่งที่เป็ นจุดเด่นคือ บริ ษัทฯ มีโรงงาน มีคลังสินค้ า (Warehouse) มีระบบกระจาย
สินค้ าที่ดี ซึง่ เป็ นต้ นทุนที่ สงู ของบริ ษัทฯ แต่หากบริ ษัทฯ มียอดขายน้ อย แสดงว่าบริ ษัทฯ ได้ นา
ต้ นทุนเหล่านี ้ไปใช้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นผลลบกับบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯ มีตลาดในการขายผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 3 ตลาด คือ (1) ร้ านค้ าปลีก ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถ
รั ก ษาความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ไ ว้ ไ ด้ ตัง้ แต่ ช่ ว งที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ จัดจ าหน่ า ยเป๊ ปซี่ ดังนัน้ ต้ องรั ก ษา
ความสามารถนี ้ไว้ ให้ เข้ มแข็งกว่าคูแ่ ข่ง ทังโค้
้ ก และเป๊ ปซี่ (2) ห้ างสรรพสินค้ า และซุปเปอร์ มาร์
เก็ต เช่น โลตัส บิ๊ กซี และท๊ อป ซึ่งผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะเอส มียอดขายที่ ดี ทัง้ นี ้
บริ ษัท ฯ สามารถที่ จ ะพิ จ ารณาท าโปรโมชั่น เพื่ อ เพิ่ มยอดขายโดยลดราคาผลิ ตภัณ ฑ์ ล งได้
เนื่องจาก Margin ของบริ ษัทฯ จะเพิ่มขึน้ จาก 2 ส่วนคือ ราคาผลิ ตภัณฑ์ และยอดขาย หาก
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บริ ษัทฯ สามารถทายอดขายเพิ่มขึน้ ได้ บริ ษัทฯ จะสามารถนายอดขายไปชดเชยกับต้ นทุนได้
และจะทาให้ Margin ในภาพรวมของบริ ษัทฯ เพิ่ มขึน้ (3) ร้ านสะดวกซื ้อ หรื อ ร้ าน 7-11
พฤติกรรมของลูกค้ าจะแตกต่างจากลูกค้ าใน Modern trade ซึง่ ลูกค้ าในร้ านสะดวกซื ้อเน้ น
โปรโมชัน่ ณ ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณายุทธศาสตร์ ของตลาดในการขายผลิตภัณฑ์
แต่ละตลาดด้ วย เนื่องจากบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ยทุ ธศาสตร์ ที่แตกต่างกันเพื่อสร้ างยอดขายผลิตภัณฑ์
ในแต่ละตลาด
 ขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาเรื่ องการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการสร้ างยอดขายในส่วน ร้ าน
สะดวกซื ้อ (Retail Shop) เช่น ทางออนไลน์ (Online) โดยการจัดโปรโมชั่นผ่านทางออนไลน์
เนื่องจากจะเป็ นการสร้ างแบรนด์ให้ แก่ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องใช้ เงินลงทุนมาก
คุณฐิ ติวฒ
ุ ิ์ฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดตัวรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น เพิ่ ม
ขนาดบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับปริ มาณเครื่ องดื่มที่มากกว่าคู่แข่งแต่ขายในราคาที่ถูก
กว่า และบริ ษัทฯ มีการปรั บเปลี่ยนรู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้บริ โภค เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ ขนาดต่างๆ ให้ หลากหลายกว่าเดิ ม การออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ มีความสวยงามยิ่งขึ ้น
 กรณีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการสร้ างยอดขาย บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินงานอยู่แล้ ว
ในขณะนี ้ และจะนามาใช้ เป็ นระยะๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้ าทางออนไลน์เป็ นลูกค้ า เฉพาะกลุ่ม
ซึง่ บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงวิธีการขาย และการจัดโปรโมชัน่ ที่เหมาะสมต่อไป
คุณศิริวฒ
ั น์ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
 การที่บริ ษัทฯ มีบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด (“ไทยเบฟ”) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และคุณฐาปนฯ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ของ ไทยเบฟ ได้ เข้ ามาเป็ นคณะกรรมการของบริ ษัท
ฯ เพื่อร่ วมบริ หารกิจการ แต่ขอทราบว่าผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เอสเอส เนชั่น
แนล โลจิสติกส์ จากัด มีสว่ นช่วยในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
คุณฐาปนฯ ชี ้แจง ดังนี ้
 การที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงทุนในบริ ษัทฯ ย่อมมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการลงทุน ซึง่ โดยหลักคือ
เรื่ องผลตอบแทนจากเงินปั นผล หรื อโอกาสในอนาคตที่จะได้ จากการการลงทุน ขึ ้นอยู่กบั สภาวะ
การลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 ไทยเบฟได้ เข้ ามาลงทุนในบริ ษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงความแข็งแกร่ งในด้ านการกระจายสินค้ า และ
ต้ องการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เน้ นการให้
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ความสาคัญกับการผลิตเครื่ องดื่มต่างๆ ทังเครื
้ ่ องดื่มประเภทอัดลม เครื่ องดื่มประเภทไม่อดั ลม
และการพัฒนาเครื่ องดื่มสุขภาพ ซึง่ สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของไทยเบฟ
 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาด้ านผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม โดยเฉพาะเครื่ องดื่มที่เน้ นไปสู่เรื่ อง
สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีพฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุณสุจินต์ หวัง่ หลี ในฐานะประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกคน
ที่ มาประชุมในวัน นี ้ และกล่าวขอบคุณ ผู้ถื อหุ้น ทุก ท่านที่ แ สดงความคิดเห็ น และให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายบริ หารจะนาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ
ไปพิจารณา และประยุกต์ใช้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ เจริ ญเติบโต และมีผลการดาเนินงานที่ก้าวหน้ าต่อไป และกล่าว
ปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม : เวลา 12.50 น.

________________________
นายโพธิพงษ์ ล่าซา
ประธานในที่ประชุม
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