สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด "หองซารอน บี" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่และเวลา

วันพฤหัสที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม
นางสาวพวงผกา อํ า นาจผ า นศึ ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม (“เลขานุ ก ารที่
ประชุม”) แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุนและ จํานวนหุนของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

265,900,484

บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

265,900,484

บาท

หุนสามัญที่จําหนายแลว

265,900,484

หุน

1

บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 8
มีนาคม 2555 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555
เลขานุการที่ประชุมแจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะเขารวมประชุมรวม 51 ราย นับรวมจํานวนหุนได 258,699,775 หุน หรือคิดเปนรอยละ 97.292 ของ
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัทฯ
เลขานุการที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1)

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตน
ถือ โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2)

กรณี ผู ถื อ หุ น มาประชุ ม ด ว ยตนเอง และผู รั บ มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ฎหมายกํ า หนด ให
ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้

• กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการลงคะแนน
• การลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
ใหม แ ทนกรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ซึ่ ง จะชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบใน
ภายหลัง หากไมมีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือ
เห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนตอมติที่นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให และยกมือ
ใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน
• ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และสวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
เห็นดวย สําหรับผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยในวาระเหลานี้ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไว
กอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติ
ในการประชุมครั้งนี้ เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ แตบริษัทฯ มี
การเก็บคะแนนผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส
• การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ ถือวาการลงคะแนนเปนโมฆะ
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู
หากผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ
3)

กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบให
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ บริษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผู
ถือหุนหรือผูมอบฉันทะ
กรณีผูถือหุนตางประเทศซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียง
ที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

4)

กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระ
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4.1 ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบใหกรรมการ
ออกเสียง และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุน หรือผูมอบฉันทะ บริษัทฯจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนหรือผู
มอบฉันทะ
4.2 บริษัทฯ จะเสนอใหพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกคน
ลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจาหนาที่จะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู ถื อ หุ น ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง สํ า หรั บการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง
กรรมการแตละคนกอน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงแลว
5)

ภายใตขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 กําหนดวา “ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการ
พิจารณาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนวาเห็นดวยในวาระนั้นๆ หรือไม บริษัทฯจะนับเฉพาะ
คะแนนเสียง “เห็นดวย” ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทานั้น โดยใน
กรณีผูถือหุนมีการออกเสียงลงคะแนน “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือวาผูถือหุนไม
อนุมัติในวาระนั้นๆ

6)

ผูถือหุนที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได
โดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม

7)

คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุม
ของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ
จํากัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสวิตา ปตะวรรณ เปนพยานในการนับคะแนน และมีผูถือหุน 2 คน รวมเปน
พยานในการนับคะแนน และกอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม แจงชื่อ และนามสกุลใหที่
ประชุ ม ทราบก อ นซั ก ถาม หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ด ว ยทุ ก ครั้ ง ในกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น มี คํ า ถาม หรื อ ความเห็ น ที่
นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการ
ประชุม และขอใหผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถาม หรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่
กําหนด
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
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กรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม
1)

นายโพธิพงษ ล่ําซํา

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2)

นายสุจินต หวั่งหลี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3)

ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4)

นายโชติพัฒน พีชานนท

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

5)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

6)

นายสมชาย บุลสุข

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร

7)

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข

กรรมการและกรรมการผูจัดการ

8)

ศาสตราจารยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9)

นายประสงค สุขุม

กรรมการอิสระ

10)

ศาสตราจารยพิเศษ เรวัต ฉ่ําเฉลิม

กรรมการอิสระ

11)

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

กรรมการ

12)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

13)

นายการณ จิตรวิมล

กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม
1)

นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

กรรมการอิ ส ระและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

2)

นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ

กรรมการ
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ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1)

นายทนงศักดิ์ โอสถานนท

ผูอํานวยการฝายการเงิน

2)

นายปริญญา เพิ่มพานิช

ผูอํานวยการฝายการตลาดและปฏิบัติการขาย

3)

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1)

นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน

2)

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
1)

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา

นายโพธิพงษ ล่ําซํา ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)
ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุน และผูรวมประชุม กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ประธานฯ ชี้แจงวาวาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงาน
การประชุมดังกลาวไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรอง ทั้งนี้ สําเนา
รายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2554
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2554 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย

258,701,378

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปดประชุมทําใหใน
วาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด
จํานวน 258,701,378 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554

ประธานฯ ชี้แจงวาในวาระนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ปรากฏอยูในรายงานประจําปตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ขอใหคุณ
ฐิติวุฒิ์ บุลสุข (“คุณฐิติวุฒิ์ฯ”) กรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานใหที่ประชุมทราบ
คุณฐิติวุฒิ์ฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 เปนปที่บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก
หลายประการในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่สงผลในแงลบตอปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่ม โดยในชวงตนปประเทศไทยมีสภาพอากาศที่แตกตางจากฤดูรอนปกติ และประสบปญหาอุทกภัยใน
พื้ น ที่ ภ าคใต ส ว นในช ว งปลายป ป ระเทศไทยประสบกั บ ป ญ หามหาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคกลาง และ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย า งมาก ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งหยุ ด การ
ดําเนินการผลิตในสวนของโรงงานในจังหวัดปทุมธานี และโรงงานในจังหวัดนครสวรรค เปนเวลากวา 1 เดือน ซึ่ง
ปญหามหาอุทกภัยดังกลาว นอกจากจะสงผลกระทบตอบริษัทฯ แลว ยังสงผลกระทบกับบริษัทคูคา และรานคา
ตางๆ รวมทั้งผูบริโภคเปนจํานวนมากดวย
ปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตน ไดสงผลกระทบตอผลประกอบการประจําป 2554 ของบริษัทฯ กลาวคือ
บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 21,292 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 3 จากป 2553 แตเนื่องจากบริษัทฯ ตองรับ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย คิดเปนมูลคา 196 ลานบาท ทําให
งบการเงินรวม มีผลกําไรในป 2554 จํานวน 55.1 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 88 จากป 2553 รายละเอียดงบ
การเงินของบริษัท คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท ผูอํานวยการฝายการเงิน จะชี้แจงใหที่ประชุมทราบในวาระถัดไป
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระนี้ เปนการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2554 ใหที่ประชุมผูถือหุน
รับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ชี้ แ จงว า งบการเงิ น ประจํ าป สิ้ นสุ ด วั นที่ 31 ธั นวาคม 2554 ตามที่ แ สดงไวใ นรายงาน
ประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว คณะกรรมการจึงขอเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยขอใหคุณทนงศักดิ์ โอ
สถานนท (“คุณทนงศักดิ์ฯ”) ผูอํานวยการฝายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
คุณทนงศักดิ์ฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา งบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ
ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 21,292 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ประมาณรอยละ 3
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากน้ําทวม และมีตนทุนขายและตนทุนใหบริการ 17,228 ลานบาท ลดลงจากป 2553
นอกจากนี้บริษัทฯ รับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทรวม จํานวน 196 ลานบาท ทําใหงบการเงินรวม
แสดงกําไรสุทธิประมาณ 55.1 ลานบาท สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญในสวนของงบแสดงฐานะทาง
การเงิน บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานตั้งแตตนป 2554
ทําใหงบการเงินของบริษัทฯ แสดงภาระหนี้สินที่สูงขึ้นประมาณ 888 ลานบาท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
คุณจิณพักตร พรพิบูลย (ผูถือหุน) สอบถามดังนี้
• ขอทราบสาเหตุที่ทําใหตนทุนขายและตนทุนใหบริการ และคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลงจาก
ป2553 และบริษัทฯ จะยังคงยึดแนวทางการบริหารเชนนี้ตอไปหรือไม หรือบริษัทฯใชแนวทางบริหาร
ดังกลาวเฉพาะในชวงเหตุการณนํา้ ทวม
คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข(กรรมการผูจัดการ) ชี้แจงดังนี้
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• สาเหตุ ห ลั ก ที่ ทํ า ให ต น ทุ น ขายลดลง เนื่ อ งจากต น ทุ น แปรผั น ตามยอดขายที่ ล ดลง และผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการขายผลิตภัณฑที่มีกําไรใหมากขึ้น สําหรับคาใชจายการบริหารที่ลดลงนั้น เกิดจาก
การปรับเปลี่ยนวิธีทํางาน และการปรับอัตรากําลังพลที่เหมาะสมของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ดําเนินการตามแนวทางบริหารดังกลาวมาอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2554 แลว
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) ไดสอบถามดังนี้
• สาเหตุที่รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กนอย แมจะไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
• สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 196 ลานบาทเกิดจากสาเหตุใด และมีหลักในการรับรู
อยางไร
• บริษัทรวมดังกลาวคือบริษัทใด และดําเนินธุรกิจอะไร
• สาเหตุที่เงินลงทุนในบริษัทรวมในป 2553 จํานวน 244 ลานบาท จึงลดลงเปนจํานวน 18 ลานบาทในป
2554
• กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานประมาณ 39 ลาน
บาทเกิดจากอะไร
• สัดสวนการขายผลิตภัณฑประเภทไมอัดลมของบริษัทฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาผลิตภัณฑประเภทอัด
ลม จึงขอทราบวาทิศทางการขายผลิตภัณฑประเภทไมอัดลมในอนาคตจะเปนอยางไร
ผูบริหารของบริษัทฯ (คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข และ คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท) ชี้แจงดังนี้
• การที่รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอย แมจะตองประสบกับภาวะน้ําทวม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการเตรียมปองกันน้ําทวมได ซึ่งแมน้ําจะทวมบริเวณโรงงาน แตก็ยังสามารถดูแลเครื่องจักรไวได
และ สามารถฟนตัวภายหลังภาวะน้ําทวมไดเร็ว จึงทําใหบริษัทฯ สามารถบรรเทาความเสียหายจากน้ําทวม
ได
• บริษัทรวมของบริษัทฯ คือบริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทผลิตพรีฟอรม และขวด PET
ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมเชนกัน และบริษัทฯไดมีการรับรูผลขาดทุนดังกลาว ตามสัดสวนการ
ถือหุน ในบริษัทดังกลาว และหากบริษัทรวมไดรับชดเชยคาเสียหายน้ําทวมจากบริษัทประกันภัยในปหนา
บริษัทฯจะรับรูเงินที่ไดรับชดเชยดังกลาวกลับมาเปนรายไดในป 2555
• เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงโดยแสดงยอดจํานวน 18 ลานบาทในป 2554 นั้น เกิดจากการรับรูผลขาดทุน
ตามสัดสวนการถือหุน หักดวยเงินปนผลรับ
• กําไรจากโครงการผลประโยชนพนักงาน เกิดจากผลแตกตางจากประมาณการที่ประมาณไวสูงกวายอดที่
เกิดขึ้นจริง ในเรื่องของอัตราเงินเดือน และจํานวนพนักงาน

-8-

• แนวโนมการขายในอนาคตบริษัทฯ มุงเนนการขายผลิตภัณฑที่มีกําไร โดยโอกาสในการขายผลิตภัณฑ
ประเภทไมอัดลม มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑน้ําดื่ม อยางไรก็ตาม ปริมาณ
การขายในป 2554 ยังไมสะทอนภาพที่เปนจริงทั้งหมด เนื่องจาก บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
น้ําทวม
คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูถือหุน) สอบถามดังนี้
• ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่น ซึ่งเปนเงินชดเชยคาเสียหายจากน้ําทวม จํานวน 65 ลานบาท ขอทราบวา
ในความเปนจริง บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากบริษัทประกันภัยทั้งหมดหรือไม
• ปจจัยที่ทําใหคาน้ํามันเชื้อเพลิงในป 2554 สูงขึ้นจากปกอนคืออะไร
• อางถึงรายงานประจําป 2554 หนา 144 ทําไมคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรป 2554 ที่บันทึกในคาใชจายในการ
ขาย จึงลดลงจากปกอน ในขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรป 2554 ที่บันทึกในคาใชจายในการบริหาร
กลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ (คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข และคุณทนงศักดิ์ โอสถานนท)
รวมกันชี้แจงดังนี้
• เงินที่บริษัทฯ ไดรับชดเชยคาเสียหายจากน้ําทวมที่รับรูจํานวน 65 ลานบาทในปนี้ เปนคาความเสียหายจาก
สินคาคงเหลือ สําหรับมูลคาความเสียหายของทรัพยสินทั้งหมดนั้น บริษัทฯ จะไดรับเงินชดเชยจากการ
ประกันภัย 2 ประเภท คือ การประกันภัยประเภท All Risks โดยมูลคาเงินที่บริษัทฯจะไดรับชดเชยจะ
คํานวณจากผลตางของมูลคาทรัพยสินที่ประเมินตาม Replacement Cost หักดวยมูลคาทรัพยสินตามบัญชี
ซึ่งปจจุบันมียอดคงเหลือนอยมาก และการประกันภัยประเภท Business Interruption คือ การประกัน
รายไดในชวงที่ธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทประกันภัยกําลังอยูระหวางดําเนินการใหกับบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะไดเงินรับชดเชยจากการประกันทั้ง 2 ประเภทภายในป 2555
• ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการบริหารใหมีปริมาณการใชน้ํามันลดลง แตเนื่องจากราคาน้ํามันตอลิตรปรับตัว
สูงขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นจากปกอน
• คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรโดยรวมของบริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ แตเนื่องจากในชวง
น้ําทวม พนักงานขายของบริษัทฯ ไมสามารถออกไปปฏิบัติหนาที่ได จึงไดมีการปรับการบันทึกประเภท
คาใชจายดังกลาว จากคาใชจายในการขาย เปนคาใชจายในการบริหารแทน
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มติที่ประชุม
เสียงดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนน
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มติที่ลง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

(1 หุน = 1 เสียง)
เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํานวนเสี ย งของผู ถือ หุนที่ เข าร วมประชุ มและผู รับมอบฉั นทะ
ทั้งหมด 258,711,508 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
ประธานฯ ขอใหคุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข (“คุณฐิติวุฒิ์ฯ”) กรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่

ประชุม
คุณฐิติวุฒิ์ฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของกิจการสําหรับป 2554 จํานวน 264,921,743.- บาท และ
ไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38
ซึ่งหามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ
กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในป 2554 บริษัทฯ ไมจัดสรรกําไร
สุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว (ถามี) ทั้งนี้ การจายเงินปน
ผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และขอกําหนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ
ดําเนินงาน ป 2554 และการจายเงินปนผล ดังนี้
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• ไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ป 2554 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุน
สํารองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
• จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.75 บาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 75.3 ของกําไรสุทธิประจําป 2554 โดยใหจายจากกําไรสุทธิป 2554 และบริษัทฯ ได
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน ในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
• การจายเงินปนผลในอัตราขางตนเปนอัตราที่สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
และเปนอัตราที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาเหมาะสม สําหรับปที่ผานมา ที่ประชุมผู
ถือหุนไดอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท คิดเปนรอยละ 76.2 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2553
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และ
อนุมัติการจายเงินปนผล
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติไมจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และอนุมัติการ
มติที่ประชุม
จายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 258,711,508 เสียง
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอใหคุณสุจินต หวั่งหลี (“คุณสุจินตฯ”) กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปน
ผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
คุณสุ จิน ตฯ ชี้ แจงว า เงิน บํา เหน็จ กรรมการที่เ สนอใหที่ ประชุ มผู ถือหุ นพิ จารณาไดผ านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดย
พิจารณาเงินบําเหน็จดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) จายเงินบําเหน็จใหแกกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงอยูจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งไดแจง
ความประสงคที่จะไมขอรับการพิจารณาเลือกตั้งใหเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง เปนจํานวน 9.8
ลานบาท
2) คาตอบแทนกรรมการ เห็นควรเสนอใหพิจารณาอนุมัติ คาตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราเดิมที่
ไดอนุมัติไวแลวในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
และคาตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ไดอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
ทั้งนี้ ในป 2554 ไดมีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหจัดตั้ง อนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อนุกรรมการคณะอื่น
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
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คาตอบแทนรายป

คาเบี้ยประชุม

240,000 บาท
180,000 บาท
240,000 บาท

40,000 บาท/ครั้ง
30,000 บาท/ครั้ง
40,000 บาท/ครั้ง

120,000 บาท

20,000 บาท/ครั้ง

160,000 บาท
80,000 บาท

50,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- รองประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
ตําแหนง - ประธานคณะกรรมการ
- รองประธาน
- กรรมการ

คาตอบแทนรายป

คาเบี้ยประชุม

80,000 บาท
40,000 บาท

25,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

80,000 บาท
40,000 บาท

25,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

80,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท

25,000 บาท/ครั้ง
20,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

80,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท

25,000 บาท/ครั้ง
20,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสําคัญสรุป ดังนี้
คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผูถือหุน) สอบถามดังนี้
• คาบําเหน็จกรรมการในป 2554 และอัตราคาตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้เปนอัตราเดียวกันหรือไม
คุณสุจินตฯ ไดชี้แจงดังนี้
• ในป 2554 บริษัทฯไดกําหนดบําเหน็จกรรมการจํานวน 18 ลานบาท แตในสวนของอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในปนี้ไดกําหนดในอัตราเดียวกันกับป 2554
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) แสดงความคิดเห็นดังนี้
• เนื่องจากในปนี้บริษัทฯ มีกําไรลดลงจากปที่แลว คณะกรรมการจึงไดเสนอคาบําเหน็จกรรมการ
ลดลง ดังนั้น หากในปหนาบริษัทฯ มีผลกําไรมากขึ้น เห็นวาคณะกรรมการควรพิจารณาเสนอคา
บําเหน็จกรรมการเพิ่มขึ้นดวย
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ

มติที่ลง

(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํานวนเสี ย งของผู ถือ หุนที่ เข าร วมประชุ มและผู รับมอบฉั นทะ
ทั้งหมด 258,711,508 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานฯ ขอใหคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (“คุณฐาปนฯ”) ประธานกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
คุณฐาปนฯ ชี้แจงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งรายนามกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ไดแก
(1) นายประสงค สุขุม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ

กรรมการ

(3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

(4) นายการณ จิตรวิมล

กรรมการ

(5) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อในลําดับที่ 5 กลาวคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค แจงความประสงคไม
ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งใหเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดดําเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม
เสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ประสบการณ โดยผูถูกเสนอชื่อจะตองไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
ไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ และนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ครบวาระมิไดออกเสียง
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ที่ประชุม คณะกรรมการเห็ นสมควรให นํ าเสนอต อที่ ป ระชุม ผูถื อหุ น เพื่ อพิ จารณาเลื อ กตั้ง บุคคล
ดังตอไปนี้เขาเปนกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
1) นายประสงค สุขุม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ

กรรมการ

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

4) นายการณ จิตรวิมล

กรรมการ

5) นายปราโมทย พรประภา

กรรมการอิสระ

โดยบุคคลลําดับที่ 1 ถึง 4 เปนกรรมการที่ครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง สวนลําดับที่ 5 เปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงประวัติของบุคคลทั้ง 5 ทานใหแกทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว
สําหรับคาตอบแทนกรรมการ ใหกรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งไดรับคาตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู
ถือหุนอนุมัติในวาระที่ 5 ในการประชุมคราวนี้
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการจํานวน 5 ทาน คือ
1) นายประสงค สุขุม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2) นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ

กรรมการ

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

4) นายการณ จิตรวิมล

กรรมการ

5) นายปราโมทย พรประภา

กรรมการอิสระ

โดยบุคคลลําดับที่ 1 ถึง 4 เปนกรรมการที่ครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอชื่อเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง สวนลําดับที่ 5 เปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
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1. นายประสงค สุขุม
มติที่ลง

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

2. นายรังสรรค ธรรมมณีวงศ
มติที่ลง

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
มติที่ลง
เห็นดวย

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000
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4. นายการณ จิตรวิมล
มติที่ลง

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย

258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

5. นายปราโมทย พรประภา
มติที่ลง
เห็นดวย

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มี จํานวนเสี ย งของผู ถือ หุนที่ เข าร วมประชุ มและผู รับมอบฉั นทะ
ทั้งหมด 258,711,508 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555

ประธานฯ ขอใหศาสตราจารยคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับป 2555
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
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เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2555 เปนจํานวนเงิน 1,370,000 บาท เทากับ
คาสอบบัญชีในป 2554 ผูสอบบัญชีตามรายนามดังกลาวไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของ
บริษัทยอยดวย โดยไดปฏิบัติงานสอบบัญชีใหบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งแตป 2550 ซึ่งเปนปที่ 6 และมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และไมมีความสัมพันธหรือมี
สวนไดเสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
2555
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
มติที่ประชุม
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย

รอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
258,711,508

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

หมายเหตุ

1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ มีจํ านวนเสีย งของผูถื อหุ นที่เ ขา รวมประชุม และผูรั บมอบฉั นทะ
ทั้งหมด 258,711,508 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาสมควรที่จะเปดโอกาสใหกับผูถือหุนที่ประสงคจะ
เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมได โดยการเสนอ
เรื่องอื่นใดนั้นใหอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และสอบถามวามีผูถือหุนประสงคจะเสนอเรื่อง
อื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม
ไมปรากฏวามีผูถือหุนเสนอวาระอื่นเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
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มีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสําคัญสรุป ดังนี้
คุณศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ (ผูถือหุน) สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้
• ขอเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําดื่ม โดยคํานึงการลดตนทุนคาใชจายในการ
ผลิตบรรจุภัณฑน้ําดื่ม เชน การลดปริมาณน้ําหนักขวด หรือการใชขนาดฝาจุกที่บางลง
• เนื่องจากในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จะเปนวันหมดอายุสัญญา EBA กับบริษัทเปปซี่ และได
รับทราบขาววาเปปซี่ไดซื้อโรงงานผลิตที่มาบตาพุด จึงขอทราบวาบริษัทฯ จะยังคงเปนผูจัด
จําหนายผลิตภัณฑเปปซี่ตอไปหรือไม ผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2555 จะเปนอยางไร
รวมถึงขอทราบทิศทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ดวย
คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุขชี้แจงดังนี้
• บริษัทฯ ยังคงยึดใน 4 แนวทางหลัก ของแผนธุรกิจในอนาคตตามที่เคยไดรับการอนุมัติจากการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คือ
1. การขยายการเติบโตของผลิตภัณฑเครื่องดื่มคริสตัล
2. การขยายฐานการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทไมอัดลมชนิดอื่น
3. การขยายฐานการเปนผูจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
4. การเป น ผู ผ ลิ ต และจั ด จํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม น้ํ า อั ด ลม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การเจรจาระหว า งบริ ษั ท ฯ
กับเปปซี่
อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาทางเลือกตางๆ โดยคํานึงการใชทรัพยากรที่มีศักยภาพของ
บริษัทฯ ในปจจุบัน ซึ่งรวมทั้งระบบการจัดจําหนาย บุคลากร และทรัพยสินตางๆของบริษัทฯ เพื่อใหไดประโยชน
และผลประกอบการสูงสุด อีกทั้งผูถือหุนใหญปจจุบันของบริษัทฯ คือกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จะมาเสริมความ
แข็งแกรงในดานตางๆ ใหบริษัทฯ อยางมาก
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม และขอบคุณผูถือหุน
ผูรับมอบฉันทะและผูเขารวมประชุม
ปดประชุม : เวลา 11.45 น.
โพธิพงษ ล่ําซํา
________________________
นายโพธิพงษ ล่ําซํา
ประธานในที่ประชุม
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