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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก, อะลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ โฮเทล ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 (ฝ่ังโรงแรม) 
เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วันที่และเวลา วนัองัคารท่ี 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. 

เร่ิมการประชุม 

นายสมชาย บุลสขุ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ 
ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ร่วมประชุมและมอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับจ านวนทุน และจ านวนหุ้น
ของ บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดงันี ้ 

 ทนุจดทะเบียน   265,900,484 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  265,900,484 บาท 

 หุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแล้ว  265,900,484 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ        1 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date)  
ในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดย
การมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวม 103 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 251,697,571 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.65 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึง่ก าหนดไว้วา่ 
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ระหวา่งวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถงึ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ 
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ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุ ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการ
ลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึง่จะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบใน
ภายหลัง หากไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้ น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จัดให้ และ
ยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนคะแนนเสียงท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน
ไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี ้การลงคะแนน
เสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั 
แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

หากผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื ่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบ
 ฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
 ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

กรณีของผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตาม
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราว
เดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

4.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ 

4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ ถือ
หุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับการพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแตล่ะคนก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด และใน
กรณีท่ีข้อบังคบัและกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึ่ง
เป็นเสียงหนึง่”  

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากและคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นวา่
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ ๆ    
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6. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั 

ภายหลงัจากการชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่าในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวญั ทรัพย์ประเสริฐ เป็นพยานในการนบัคะแนน และมีผู้ ถือหุ้น 2 คน 
ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม แจ้งช่ือ และ
นามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถาม หรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้น าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้ นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเว้นการซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ
ด้วย และเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้มีดงัตอ่ไปนี ้

 กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 

2) นายสจิุนต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 และกรรมการอิสระ 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 

5) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 

6) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ  

7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม   กรรมการอิสระ 

8) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ  กรรมการอิสระ  

9) นายปราโมทย์ พรประภา  กรรมการอิสระ 

10) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 
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11) นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั  กรรมการ 

12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  กรรมการ 

13) นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการ 

14) นางต้องใจ ธนะชานนัท์  กรรมการ 

15) นายเลสเตอร์ ตนั เตก็ ชวน กรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1) นาย Lau Boon Tuan  ท่ีปรึกษา 

2) นายวฒิุพงษ์ หวงัสนัติธรรม กรรมการบริหาร 

3) นางสาวนนัทกา วตัรศรีวานิช ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

4) นางปรางณี ไชยพิเดช  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

5) นายพีรพงศ์ กรินชยั   ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

6) นายนิธิพฒัน์ พฒุทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

7) นายพรหมสรรค์ อายนบตุร  ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

8) นายพิบลูย์ วรวฒัน์  ผู้อ านวยการขายอาวโุส ภาค 1 

9) นายขวญัชยั มหาพรประจกัษ์  ผู้อ านวยการขายภาค 2, 3, 4 

10) นายพงศ์วิทย์ สเุมธเมธาชยั  ผู้อ านวยการขายภาค 5, 6 

11) นายกฤษณ์ จลุพาณิชยกรรม  ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายกฎหมาย 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

2) นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

3) นายเอกพล คปุต์นนัทรักษ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

1) นายสญัญาลกัษณ์ ชยัขจรวฒัน์  

2) นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 6/33 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

โดยกรรมการบริษัททัง้ 15 ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
100 หลงัจากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2561 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2561 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน จงึสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทัง้นี ้ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  1 ของหนังสือเชิญ
ประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,715,061 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2)   ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ 
ทัง้หมด จ านวน 251,715,061 เสียง 

3)   ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่  30 
กันยายน 2561 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ ปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมและ ขอให้นายเลสเตอร์ ตนั เต็ก ชวน กรรมการผู้จดัการ (“นายเลสเตอร์ฯ”) เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ให้ท่ีประชมุรับทราบ 

นายเลสเตอร์ฯ ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานและเหตุการณ์
ส าคญัของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้ 

 ในปี 2561 เป็นปีท่ีตลาดกลุ่มสินค้าหมุนเวียนเร็วและเคร่ืองดื่มมีการชะลอตวั อย่างไรก็ดี 
ตลาดได้ฟืน้ตวัในไตรมาสที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ ยงัคงยดึมัน่ 4 เสาหลกัธุรกิจของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่  

เสาหลักธุรกิจที่  1 Portfolio การสร้างค่านิยมในตราสินค้า (“แบรนด์”) ท่ีแข็งแรงให้เป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภค  

บริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์น า้ดื่มคริสตัล และได้ลิขสิทธ์ิในการเป็นผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส เอสเพลย์ และโออิชิ กรีนที ส าหรับตลาดน า้ดื่มในประเทศไทย ยอดขายของ
แบรนด์น า้ดื่มคริสตลัได้รับการบันทึกว่ามีการเติบโตสูงสุดในตลาด และเป็นแบรนด์เดียวท่ีมียอดขายเติบโตใน
ขณะท่ีตลาดมีการชะลอตวั โดยแบรนด์น า้ดื่มคริสตลัได้ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งติดต่อกันถึง 15 
เดือน ส าหรับแบรนด์เอสเพลย์เป็นสินค้าท่ีดงึดดูกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่น ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตวั
สินค้าใหม่ 2 ตวั ภายใต้แบรนด์เอสเพลย์ ได้แก่ เคร่ืองดื่มบิงซูรสเมลอนและรสมะม่วง โดยแบรนด์เอสเพลย์ได้
ครองสว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัสองในตลาดกลุม่น า้สี  และส าหรับแบรนด์โออิชิ บริษัทฯ มุง่เน้นในสว่นของการ
เติบโตของพืน้ท่ีจัดจ าหน่าย ทัง้นี ้ตลาดเคร่ืองดื่มชาเขียวได้มีการชะลอตัว หลังจากท่ีได้มีการประกาศภาษี
สรรพสามิต อย่างไรก็ดี แบรนด์โออิชิยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองดื่มชาเขียวเป็นอนัดบัหนึง่ 

เสาหลักธุรกจิที่ 2 การกระจายสินค้า บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะเพ่ิมทกัษะด้านการขายให้กบัทีมขาย 
และการเพ่ิมอตัราก าไรของบริษัทฯ  

ในส่วนของการเพ่ิมทักษะด้านการขาย ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจดัการตู้ เย็น โดยการติดสติ๊กเกอร์ QR Code บนตู้ เย็น ทัง้นี ้การอ่านข้อมลูจาก QR Code บนตู้ เย็นจะท า
ให้บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและบริหารจัดการทรัพย์สินได้ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด าเนินการติด
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สติ๊กเกอร์ดงักลา่วบนตู้ เย็นของบริษัทฯ ทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ในสว่นของการเพ่ิมอตัราก าไร บริษัทฯ ได้มุง่เน้นไปท่ี
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ณ ร้านอาหารและผลิตภณัฑ์ขวดแก้ว  

เสาหลักธุรกิจที่ 3 การผลิต บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตเพ่ือให้ได้คณุภาพและมาตรฐานท่ีสูง
ท่ีสดุ  

บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตเคร่ืองดื่มรายแรกของโลกท่ีได้รับรางวัล FSSC 22000 Version 4.1 ในปี 
2561 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับรางวลั อ.ย. ควอลิตี ้อวอร์ด เป็นครัง้ท่ี 5 อีกด้วย  

เสาหลักธุรกจิที่ 4 การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

ในสว่นของการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ ได้รับรางวลัตา่ง ๆ ได้แก่ รางวลัคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
รางวลัวอร์เตอร์ฟตุพริน้ท์ และรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยกระทรวงอตุสาหกรรม 

นอกจากนี ้ในส่วนของรายการก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ดีกวา่ปีท่ีผ่านมา โดยมีปริมาณการขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7 มีรายได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 และมีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และ
ภาษี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 ซึง่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ก าลงัด าเนินธุรกิจไปในทิศทางท่ีถูกต้อง แม้ว่าปัจจุบนั  บริษัทฯ 
จะมีผลประกอบการขาดทนุ ทัง้นี ้บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะท าให้ผลประกอบการดีขึน้ โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิ
ตามเสาหลกัทัง้ 4 ประการและการบริหารจดัการคา่ใช้จ่าย โดยบริษัทฯ ได้พฒันาระบบการติดตามด้านการเงินใน
ทกุแผนก เพ่ือการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายท่ีดีและการจดัการด้านการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ) (“นายศิริวัฒน์ฯ”) ได้สอบถามใน
ประเดน็ดงันี ้

 นับตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงเร่ือยมา 
และผลประกอบการของบริษัทฯ ก็ไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีคณะกรรรมการบริษัทและผู้บริหารแจ้ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบ จงึขอให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงในเร่ืองดงักลา่ว 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดแูลกิจการ (“นายฐาปนฯ”) ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยอยากท่ีจะน าเสนอสิ่งท่ีคณะท างานได้
ด าเนินการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณาแนวทางในการปรับแก้ อย่างไรก็ดี การลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์มีความเสี่ยง ซึง่สถานการณ์สภาพตลาดทนุก็ไม่สามารถท่ีจะคาดคะเนได้ 
ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาตลาดโลกและตลาดทุนอยู่ในภาวะซบเซาในทุกประเภทธุรกิจ  
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จึงท าให้ราคาหุ้นมีการปรับลด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มเท่านัน้ท่ีราคาหุ้นมี
การปรับลด แตอ่ตุสาหกรรมอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบในเร่ืองดงักลา่วด้วย 

 หากย้อนกลบัไปดผูลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปีบญัชีจะพบว่าบริษัทฯ ได้ลด
ภาระการลงทนุลง โดยบริษัทฯ มีความตัง้ใจตลอดมาท่ีจะออกผลิตภณัฑ์ใหมด้่วยก าลงัการ
ผลิตของบริษัทฯ เอง โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส 
ซึง่แม้วา่จะประสบภาวะขาดทนุ แตบ่ริษัท ไทยเบเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ก็ได้
เข้ามาแบกรับภาระในส่วนนี ้ด้วยการลงทุนในบริษัทฯ ทัง้นี ้การท าก าไรจากการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลา โดยส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส  
ท่ีบริษัทฯ ได้ออกมาประมาณ 5 ปี นัน้ ถือได้ว่าประสบความส าเร็จ ในเชิงยงัสามารถรักษา
สถานภาพในเร่ืองของสดัสว่นทางการตลาดได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มุง่หวงัท่ีจะมีผลประกอบการที่ดีขึน้ โดยบริษัทฯ จะให้ความส าคญัในเร่ืองการ
กระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก าไรในปีหน้าหรือไม่ แต่คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารทุกท่านจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง
ผลก าไรให้บริษัทฯ ในเร็ววนั จงึอยากให้ผู้ ถือหุ้นสนบัสนนุและให้ความเช่ือมัน่ตอ่บริษัทฯ  

นายสรุเชษฐ์ วินยักลู (ผู้ รับมอบฉนัทะ) (“นายสุรเชษฐ์ฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ดงันี ้

 กล่าวช่ืนชมกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาและกล่าวช่ืนชม  
นายเลสเตอร์ฯ ในความพยายามท่ีจะรักษาสถานภาพของบริษัทฯ 

 หากพิจารณาตวัเลขในทางบญัชีจะพบวา่ ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ 1.04 บาทตอ่หุ้น 
โดยบริษัทฯ มียอดขายเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้เป็น
จ านวนมาก บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
หรือไม ่

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 เหตท่ีุรายได้ของบริษัทฯ คงตวั เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะเวลา 2 – 3 ปี
ท่ีผ่านมาไมเ่ติบโตมากนกั ผู้ประกอบการหลายรายจงึมีการปรับกลยทุธ์ในการขาย เช่น การ
ออกโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าในปริมาณท่ีมากขึน้ในราคาเท่าเดิม ซึง่
กลยทุธ์ในการขายเหลา่นี ้ก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายทางด้านการขายท่ีสงูขึน้ อนัสง่ผลตอ่ก าไรของ
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บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการติดตามตวัเลขทางด้านบญัชี โดยพยายามท่ี
จะสร้างรายได้และรักษาระดบัของค่าใช้จ่าย เพ่ือให้บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ อนึ่ง 
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมยอดขายให้อยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี 
การเพ่ิมขึน้ของยอดขาย อาจไมไ่ด้สะท้อนถงึผลก าไรของบริษัทฯ ในทนัที 

นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ (ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ) ได้สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

 เน่ืองจากผลประกอบการของผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส ในระยะเวลา 2 – 3 ปี
ท่ีผ่านมาประสบสภาวะขาดทุน บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เจ้าของ 
แบรนด์เอสเพ่ิมปริมาณการว่าจ้างบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้ 
แบรนด์เอส 

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส บริษัทฯ มีคณะท างานซึ่งท า
หน้าท่ีในการประมาณการจ านวนการผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ต้องผลิต ทัง้นี ้คณะท างาน
ดงักล่าวได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการวางแผนการผลิต ซึ่งหากบริษัทฯ ผลิตสินค้าได้
เป็นจ านวนมาก แต่ไม่สามารถขายได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจดั
จ าหน่าย 

 ส าหรับตลาดเคร่ืองดื่มโคล่า บริษัทฯ ได้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่จ านวน 2 ราย 
โดยหนึ่งรายมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของขวดพลาสติก ส่วนอีกรายมุ่งเน้น
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของขวดพลาสติกและขวดแก้ว อนึ่ง ในการวางแผนการ
ผลิตและการจัดจ าหน่าย บริษัทฯ จะต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์การแข่งขันใน 
แตล่ะท้องท่ี 

 ในการเพ่ิมปริมาณการว่าจ้างบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มภายใต้แบรนด์เอส 
เป็นดุลยพินิจของบริษัทเจ้าของแบรนด์เอส ซึ่งนายฐาปนฯ จะน าเร่ืองดังกล่าวกลับไป
พิจารณาในฐานะผู้บริหารของบริษัทเจ้าของแบรนด์เอส 

นายธารา ชลปราณี (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

 ณ ปัจจุบัน ไทยเบฟเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“เอฟแอนด์
เอน็”) หรือไม ่ 
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 มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะท าการควบรวมกับเอฟแอนด์เอ็น เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถและศกัยภาพในการผลิตและจดัจ าหน่าย 

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 ณ ปัจจุบนั ไทยเบฟไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในเอฟแอนด์เอ็น โดยไทยเบฟได้เข้าไปช่วย
เอฟแอนด์เอ็นในการบริหารธุรกิจเคร่ืองดื่ม ทัง้นี ้เอฟแอนด์เอ็นมีตลาดการจ าหน่ายสินค้า
หลกัอยู่ท่ีประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มอดัลม
เพ่ือสขุภาพ ภายใต้แบรนด์ “100 พลสั” ซึง่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งในประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ โดย ณ ปัจจุบัน เอฟแอนด์เอ็นไม่ได้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มโคล่า และมี
ผลิตภณัฑ์น า้อดัลมท่ีจ าหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ ซาสี่ 

 ในเร่ืองของการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการด าเนินการแต่อย่างใด โดยทัง้สอง
บริษัทจะให้ความส าคญักบัธุรกิจและตลาดของตนเองเป็นหลกั 

ประธานฯ ได้กล่าวช่ืนชมนายฐาปนฯ และนายเลสเตอร์ ท่ีได้อุทิศเวลาในการท างานให้แก่    
บริษัทฯ และเช่ือวา่แนวโน้มของบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้  

นายศิริวฒัน์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 ณ ปัจจุบัน ก าไรของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการจ าหน่ายน า้ดื่มแบรนด์คริสตัล ซึ่งเป็น     
แบรนด์น า้ดื่มท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย จึงอยากให้
คณะกรรมการบริษัทรักษาสถานภาพนีใ้ห้คงไว้  

 กลา่วช่ืนชมการบริหารกิจการบริษัทฯ ของนายฐาปนฯ และให้ก าลงัใจคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารทกุท่านในการบริหารกิจการบริษัทฯ 

นายฐาปนฯ ได้กล่าวขอบคณุนายศิริวฒัน์ฯ และเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอย่างเตม็ท่ี 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนี ้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี
สิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

นอกจากนี ้ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
ของบริษัทฯ ว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานให้ความรู้และอบรมพนกังาน โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
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อบรมจรรยาบรรณเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในระดบัหวัหน้างานขึน้ไป เพ่ือปลกูฝังในเร่ืองระเบียบวินยัในการท างาน
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใด ๆ และบริษัทฯ ยงัให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ในการตอ่ต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นตามความเหมาะสม และในฐานะบริษัทย่อยของ ไทยเบฟ ซึ่งได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทได้น านโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติ
เดียวกนั เพ่ือการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการสร้างความสมัพนัธ์และความไว้ใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยการด าเนินการอย่างโปร่งใส 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ประธานฯ ชีแ้จงว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยขอให้นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช ผู้ อ านวยการฝ่ายการเงิน
(“นางสาวนันทกาฯ”) ชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนนัทกาฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของ
บริษัทฯ โดยชีแ้จงข้อมลูการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 และ 2561 โดยมีสาระส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดยมีสินทรัพย์รวม 11,659 
ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 3,119 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น 8,540 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญหาก
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ท่ีผ่านมา คือ  

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 421 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 เน่ืองจากการหกัคา่เสื่อม
ราคา และหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 153 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 เน่ืองจากปีท่ีผ่าน
มามีการปรับขึน้ของภาษีสรรพสามิตท าให้บริษัทฯ ซือ้สินค้าประเภทหนึ่งมาปริมาณมาก
เพ่ือขายให้กบัลกูค้าในราคาก่อนปรับภาษีสรรพาสามิตให้ได้นานท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้ปีท่ีผ่าน
มาจงึมียอดเจ้าหนีส้งูกวา่ปีปัจจบุนั  

 ส่วนหนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลง 116 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11 เน่ืองจากบริษัทฯ มี
การปรับปรุงผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังาน ซึง่คิดค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่
สาเหตหุลกัท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลงมี 2 ประการ คือ อตัราการคิดลดเน่ืองจากดอกเบีย้
ขาขึน้ และอตัราการขึน้เงินเดือนลดลงจากร้อยละ 5 เป็น ร้อยละ 4  
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 ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 184 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผล
ขาดทุนสุทธิจ านวน 278 ล้านบาท และการค านวณมูลค่าปัจจุบันของนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

นอกจากนี ้ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 278 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนซึง่มีผลขาดทุนสทุธิจ านวน 231 ล้าน คิดเป็น
สดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทนุก่อนภาษีเงินได้เป็นจ านวน 282 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน
ซึง่มีผลขาดทนุก่อนภาษีเงินได้จ านวน 325 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นท่ีดีขึน้ร้อยละ 13 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) 
การเพ่ิมขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้า อนัได้แก่ น า้ดื่มแบรนด์คริสตลัและผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มแบรนด์เอส 
จ านวน 104 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนการเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา (2) ความสามารถในการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีดีขึน้ โดยลดลงไปจ านวน 48 ล้านบาท 
และ (3) บริษัทฯ มีรายได้อื่นจากการขายอาคารเมืองไทยภัทรซึ่งเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่เดิมในปีท่ีผ่านมา
จ านวน 164 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากคา่ปรึกษาพฒันาสินค้าแบรนด์เอสจ านวน 
43 ล้านบาท เมื่อหกัลบกนัจึงคิดเป็นรายได้อื่นท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 83 ล้านบาท ในขณะเดียวกนัค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพ่ิมขึน้จ านวน 176 ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากช่องทางของการค้าปลีกสมยัใหม ่ซึง่บริษัทฯ มีการเติบโตท่ีดี
มากทัง้ในสว่นของน า้ดื่มแบรนด์คริสตลัและผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มแบรนด์เอส จงึสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการตลาดของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) (“นายศักดิ์ชัยฯ”) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้ 

 เน่ืองด้วยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการขายของน า้ดื่มแบรนด์คริสตลั จึงมีความ
กงัวลวา่อาจจะท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถรักษาสดัสว่นทางการตลาดได้ 

 เสนอแนะให้บริษัทฯ ออกผลิตภณัฑ์น า้อดัลมปราศจากน า้ตาลเพ่ือขยายฐานลกูค้า 

 นโยบายการส่งเสริมการขายในปีก่อน ท่ีมีการน าผู้ โชคดีจากการท่ีร่วมชิงโชคไปดูศิลปิน    
ณ ประเทศเกาหลี ใครเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณีฯ”) ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 น า้ดื่มแบรนด์คริสตลัมีสว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในแต่ละ
พืน้ท่ี จะพบวา่ในภาคเหนือและภาคอีสาน บริษัทฯ มีสดัสว่นทางการตลาดท่ีตามหลงัคู่แข่ง
อยู่ ดงันัน้ การจัดท านโยบายในการส่งเสริมการขายของน า้ดื่มแบรนด์คริสตลัจึงเน้นไปท่ี
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พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นหลกั ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้มีการส่งสลากน า้ดื่ม
เพ่ือร่วมชิงรางวลัโทรศพัท์มือถือ 

นายเลสเตอร์ฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ปัจจุบนั บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์น า้อดัลมท่ีปราศจากน า้ตาลในรูปแบบกระป๋อง ซึง่ได้แก่ เอส 
ชกูาร์ ฟรี อยู่แล้ว 

 ส าหรับคา่ใช้จ่ายในสว่นของนโยบายการสง่เสริมการขายของเคร่ืองดื่มแบรนด์เอสในปีก่อน 
ท่ีมีการน าผู้ โชคดีจากการท่ีร่วมชิงโชคไปดูศิลปิน ณ ประเทศเกาหลี ไทยเบฟเป็น
ผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 เสนอแนะวา่ฉลากของผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มแบรนด์เอส ชกูาร์ ฟรี ควรเปลี่ยนให้ชดัเจนขึน้ 

 บริษัท โซ วอเตอร์ จ ากัด ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศไทย
หรือไม ่และมีการประกอบธุรกิจหลกัอะไร 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัยฯ”) ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัท โซ วอเตอร์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของไทยเบฟ และเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศไทย 
ซึง่ประกอบธุรกิจเป็น Holding Company 

นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 จากรายงานประจ าปี มีข้อความท่ีระบวุา่ มลูคา่ทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ อาจ
แสดงมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนในสว่นนี ้หมายความวา่อย่างไร 

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 เน่ืองจากเคร่ืองจักรบางเคร่ืองไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงอาจเกิดการด้อยค่าขึน้ ดงันัน้ มูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนจึงอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีแสดงไว้ทางบัญชี ในส่วนของการประเมินราคา
ทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาประเมินราคา ทัง้นี ้ท่ีดินของบริษัทฯ มีมลูคา่เพ่ิมขึน้กว่า 
3,000 ล้านบาท สว่นโรงงานตา่ง ๆ ก็มีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชี 
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นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามดงันี ้

 เงินปันผลค้างจ่ายจ านวน 72 ล้านบาทในงบการเงินรวม หมายความว่าอย่างไร และมี
ก าหนดระยะเวลาในการรับเงินปันผลดงักลา่วหรือไม่ 

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 เงินปันผลค้างจ่ายท่ีอยู่ในส่วนของหนีส้ินในงบการเงิน เป็นเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีเคย
ประกาศจ่ายในอดีต แต่ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นมารับเงินปันผลดงักล่าว เป็นจ านวนประมาณ 70 
ล้านบาท ทัง้นี ้เงินปันผลดงักล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยหากมีผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลดงักลา่วมาขอรับเงินปันผล บริษัทฯ จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 

นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามดงันี ้

 เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 1,530 ล้านบาท ในปี 2560 กบั 2561 มีจ านวนเท่า
เดิม เป็นเงินท่ีให้กู้ ยืมแก่บริษัทใด มีการช าระคืนแล้วหรือไม ่และมีการคิดดอกเบีย้อย่างไร  

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 หากพิจารณาตามรายงานประจ าปี จะพบว่าบริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท โดยเงิน
กู้ ยืมดงักล่าวเป็นเงินท่ีบริษัทย่อยให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่กู้ ยืม ซึ่งหากพิจารณาในงบ
การเงินรวม จะพบว่ารายการดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นศนูย์ เน่ืองจากเป็นการกู้ ยืมเงินในกลุม่
บริษัท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินกู้ ยืมเมื่อครบ 8 ปี และมีการคิดดอกเบีย้ ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง 

นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะพบว่ามีผลขาดทุน แต่หาก
พิจารณาตามงบการเงินรวมจะพบวา่มีก าไรสะสม เหตใุดจงึเป็นเช่นนี ้

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 สาเหตุท่ีก าไรสะสมต่างกันระหว่างงบการเงินทัง้สองประเภทข้างต้น เน่ืองมาจากในงบ
การเงินรวมได้มีการบนัทึกการขายแบรนด์เอส ซึง่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ขายไป และได้
ก าไรจากการขายแบรนด์ประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึง่รายการนีจ้ะไม่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ  
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นายศกัด์ิชยัฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 ณ ขณะท่ีได้มีการขายแบรนด์เอส บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์หรือไม ่อย่างไร 

 เสนอแนะให้ปรับขนาดตวัอกัษรในรายงานประจ าปี ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูและประวตัิ
ของกรรมการเน่ืองจากตวัอกัษรมีขนาดเลก็ 

นายสิทธิชยัฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 เงินท่ีได้จากการขายแบรนด์เอส บริษัทย่อยซึง่เป็นเจ้าของแบรนด์ได้น าเงินดงักล่าวมาให้กับ
บริษัทฯ กู้ ยืมตอ่ โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น าเงินกู้ ยืมดงักลา่วไปช าระหนีต้่างๆ 
ของบริษัทฯ 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ (ผู้ ถือหุ้น) (“นายสถาพรฯ”) ได้สอบถามดงันี ้

 ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงในเร่ืองรายได้อื่นและการบริหารจดัการรายได้อื่น ทัง้นี ้เข้าใจว่ารายได้
อื่นของบริษัทฯ เกิดจาก 3 รายการหลกั คือ รายได้จากการขายเศษซาก รายได้จากการขาย
อาคารและสินทรัพย์ และเงินสนบัสนนุการขาย 

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้จากการขายเศษซากประกอบไปด้วย  
ขวดและลงั ซึ่งในปีนี ้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีขึน้ โดยพยายามท่ีจะน าขวดและลังท่ี
ได้รับความเสียหาย มาขออนุมัติตัดจ าหน่ายกับคณะกรรมการ ซึ่งจากการตัดจ าหน่าย
ดงักล่าวจะได้ผลก าไรจากส่วนนี ้นอกจากนี ้ยงัมีเศษซากอื่น ๆ เช่น การขายรถยนต์ซึ่งมีอายุ
เกินกว่า 25 ปี และไม่ได้ใช้งานแล้ว ผ่านสหการประมลู ในส่วนของก าไรจากการจ าหน่ายตัว
อาคาร อนัได้แก่ ก าไรจากการจ าหน่ายส านกังานใหญ่เดิมท่ีตกึเมืองไทยภทัร บริษัทฯ ได้ก าไร
จากการขายเป็นจ านวน 164 ล้านบาทและในสว่นเงินสนบัสนนุการขาย ถือเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด ซึง่สามารถเคลมได้จากกลุ่มไทยเบฟ ทัง้นี ้เงินสนบัสนุนการขายจะยงัคงมีอยู่หาก
ไทยเบฟยงัสนบัสนนุทางด้านการตลาดของบริษัทฯ 

นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้ อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ (“นายพีรพงศ์ฯ”) ได้ชีแ้จงรายละเอียด
เพ่ิมเติมดงันี ้

 ในเร่ืองของกระบวนการขายเศษซาก บริษัทฯ ได้ใช้วิธีประมลูเป็นครัง้คราวเมื่อมีเศษซากท่ี
เกิดจากการผลิต ส าหรับการจ าหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ ได้ท างานร่วมกับสหการประมูล
เพ่ือให้ได้ราคาสงูสดุ 
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นายสถาพรฯ ได้สอบถามดงันี ้

 ในสว่นของหนีส้ินท่ีจะเกิดขึน้ เข้าใจวา่เป็นเร่ืองการฟ้องร้องของพนกังานบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ 
มีการบริหารทรัพยากรบคุคลเพ่ือไมใ่ห้เกิดหนีส้ินในสว่นนีอ้ย่างไร 

นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง  ผู้ อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (“นายนิธิพัฒน์ฯ”) ได้ชีแ้จง
รายละเอียดดงันี ้

 กรณีท่ีเกิดขึน้เป็นกรณีท่ีพนกังานบริษัทท าผิดวินัยร้ายแรงของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ต้อง
เลิกจ้าง ซึง่บริษัทฯ ได้ท าการสอบสวนและด าเนินตามขัน้ตอนกระบวนการแล้ว 

นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม ผู้ ช่วยอ านวยการฝ่ายกฎหมาย (“นายกฤษณ์ฯ”) ได้ชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นของคดีความทางกฎหมาย ดงันี ้

 ในส่วนรายละเอียดของคดี คดีแรกเป็นคดีท่ีเกิดขึน้มานานแล้ว โดยเป็นเร่ืองของการทุจริต
ของพนักงานในการลงเวลาเข้างาน ซึ่งทัง้ศาลชัน้ต้น และศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้
บริษัทฯ ชนะคดี อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบนั โจทก์ได้ย่ืนฎีกาต่อศาลฎีกา ส่วนคดีท่ีสอง เป็นคดีท่ี
อดีตพนักงานบริษัทจ านวน 45 คน ได้ถูกโยกย้ายและเลิกจ้าง ซึ่งศาลชัน้ต้นได้มี 
ค าพิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี และ ณ ปัจจบุนั คดีนีอ้ยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ใน
ส่วนของคดีท่ีสาม เป็นคดีท่ีพนกังานบริษัทยกัยอกเงินของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ได้ร้องทุกข์ไปท่ี
พนักงานต ารวจเรียบร้อยแล้ว และพนักงานต ารวจและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง 
โดย ณ ปัจจบุนั คดีอยู่ท่ีชัน้ศาลแล้ว 

นายสถาพรฯ ได้สอบถามเพ่ิมเติมดงันี ้

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในสว่นการตลาดให้กบัผลิตภณัฑ์แบรนด์โออิชิ เป็นอย่างไร 

 บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตู้ เย็นอย่างไร และใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในตู้ เย็น 

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์โออิชิ แต่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โออิชิ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จงึไมม่ีสว่นเก่ียวข้องในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทางด้านการตลาด ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ 
ได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แบรนด์โออิชิ คือ คา่จดัจ าหน่ายและกระจายสินค้า 

 ตู้ เย็นเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ได้ให้บริการตามร้านค้าต่างๆ ทัง้นี ้
ตู้ เย็นไม่ได้มีไว้เพ่ือแช่สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังเป็นการโฆษณาตราสินค้า
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ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ในสว่นของการบริหารจดัการตู้ เย็นซึง่มีอยู่ประมาณ 56,000 ตู้  
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจดัการ และติดตามว่าตู้ เย็นแต่ละตู้สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ 
เป็นจ านวนเท่าใด รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีติดตามดูแลตู้ เย็นในแต่ละภูมิภาค
อย่างใกล้ชิด รวมถึงจดัให้มีการทดแทนและซ่อมแซมตู้ เย็นอยู่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
ได้จดัให้มีการอบรมพนกังานเก่ียวกบัการใช้งานตู้แช่เย็นแตล่ะประเภทอีกด้วย 

นายศิริวฒัน์ฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 หากพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ จะพบว่ารายการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไม่
ลดลง จงึขอฝากให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาลดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีด้้วย 

 น า้ดื่มแบรนด์คริสตลัมีสว่นแบ่งทางการตลาดประมาณเท่าใด  

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 การลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นสิ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารติดตามและให้
ความส าคญัอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการลดต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขาย 
คา่ใช้จ่ายในการขาย รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 น า้ดื่มแบรนด์คริสตลัมีสว่นแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 21 

นางสาวนนัทกาฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมดงันี ้

 ส าหรับรายได้รวมของการขายน า้ดื่มในตลาด คิดเป็นประมาณ 25,000 ล้านบาท ในจ านวนนี ้
เป็นสว่นของน า้ดื่มแบรนด์คริสตลัประมาณ 5,000 ล้านบาทจากรายได้รวมทัง้หมด 

นายศิริวฒัน์ฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงันี ้

 เสนอแนะให้บริษัทฯ เพ่ิมสดัสว่นรายได้รวมของน า้ดื่มแบรนด์คริสตลั 

นายฐาปนฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการสร้างความสมดลุของช่องทางการจดัจ าหน่ายและทีมขาย
ของบริษัทฯ โดยจะพยายามเพ่ิมยอดขายและท าผลก าไรให้ได้มากขึน้ 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  
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ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนมุตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
   ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ทัง้หมด จ านวน 251,733,750 เสียง 

3) ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(“คุณหญิงสุชาดาฯ”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

คณุหญิงสชุาดาฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทฯ โดยเสนอให้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4409 
หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10512 แห่ง KPMG เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และขออนุมัติให้ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบ
การเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,638,000 บาท โดยมีการปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีจากปี 2561 
จ านวน 56,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.5  
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่าน
ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลกัเกณฑ์ตามประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

นอกจากนี ้KPMG รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกบั KPMG ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกบริษัทด้วย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ (ผู้ ถือหุ้น) (“นางสาวจิณพักตร์ฯ”) ได้สอบถามและแสดงความ
คิดเห็นดงันี ้

 เหตุใดจึงมีการปรับเพ่ิมค่าสอบบญัชีจากปี 2561 และเหตุใดจึงไม่มีการก าหนดค่าบริการ
อื่น (non-audit fee) ในปี 2562 

 แสดงข้อคิดเห็นวา่ KPMG วา่ไมค่วรเพ่ิมคา่สอบบญัชีทกุ ๆ ปี 

คณุหญิงสชุาดาฯ ชีแ้จงดงันี ้
 เน่ืองด้วยบริษัทฯ ท่ีท าการสอบบญัชีมีภาระงานท่ีมากขึน้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีแก้ไขใหม่ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้มา
จ านวน 56,000 บาท เป็นอตัราท่ีเหมาะสม  

 ในส่วนของค่าบริการอื่น (non-audit fee) เป็นค่าตอบแทนอื่นของบริษัทซึ่งไม่ใช่ค่าสอบ
บญัชีแต่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยค่าบริการอื่นไม่ต้องผ่านมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึง่
ก าหนดให้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการอื่นท่ีผู้ สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย ทัง้นี ้
คา่บริการอื่นท่ีเกิดขึน้เป็นคา่ค าปรึกษาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 2561 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิ
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
   ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2)   ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ 
ฉนัทะทัง้หมด 251,733,750 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561   

ประธานฯ ขอให้นางสาวนนัทกาฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางสาวนนัทกาฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ จะต้องจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกั
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง    
บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองดงักลา่วครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลงัจากหกัส ารองตาม
กฎหมายและขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดจัดสรรก าไร
จากผลการด าเนินงานปี 2561 และงดการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

 งดจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษัทฯ 
มีทนุส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

 งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวจิณพกัตร์ฯ ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้
 เหตใุดตวัเลขผลขาดทุนสทุธิท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจ (294.97 ล้านบาท) จึงไม่ตรง

กบัตวัเลขผลขาดทนุสทุธิท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 (278 ล้านบาท) 

 เสนอแนะให้บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด (spend smart) การ
บริหารจัดการอย่างรัดกุม (manage tight) การลดการขาดทุน และการสร้างผลก าไร
เพ่ือท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในปีตอ่ไป 

นางสาวนนัทกาฯ ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 ตวัเลขท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 เป็นตวัเลขท่ีอ้างอิงมาจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท แต่
ตวัเลขของผลขาดทุนสทุธิท่ีปรากฏในวาระนี ้เป็นตวัเลขท่ีอ้างอิงมาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ จงึแตกตา่งกนั 

นายศิริวฒัน์ฯ แสดงความคิดเห็นดงันี ้

 เสนอแนะว่าหากบริษัทฯ มีผลก าไรในปีหน้า ขอให้พิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิ
การงดจดัสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการงดจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีทนุส ารอง ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
งดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
   ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2)   ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบ   
ฉนัทะทัง้หมด 251,733,750 เสียง 

3)   ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ในวาระนีป้ระธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
(“นายสุจนิต์ฯ”) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายสจิุนต์ฯ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตวัของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิง
กับบริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจ
คา่ตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงันี ้

 เสนอให้งดการจ่ายบ าเหน็จให้กรรมการ จากผลประกอบการในปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มี
ผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 

 เสนอให้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
ประจ าปี 2562 ในอตัราเดิมท่ีได้รับอนุมตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อ
วนัท่ี 30 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) 
รายปี เบีย้ประชุม/ครัง้ รายปี เบีย้ประชุม/ครัง้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
    

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

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

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

2. คณะกรรมการบริหาร 

 ประธานฯ 

 
80,000 

 
25,000 

 
80,000 

 
25,000 

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

 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

3. คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 กรรมการ 80,000 25,000 80,000 25,000 

3.2 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

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

 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

3.3 คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

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

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

 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

3.4 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

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

 กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 

4. คา่บ าเหน็จกรรมการ - - 
5. คา่ตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
คา่ตอบแทนรายปีและเบีย้
ประชมุ 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2)   ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 251,733,750 เสียง 

3)   ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุนี ้เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้คณุหญิงสชุาดาฯ ได้เรียน
เชิญให้กรรมการท่ีครบวาระออกจากท่ีประชมุ ได้แก่ 

1. นายสมชาย บลุสขุ 

2.  นายสจิุนต์  หวัง่หลี 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 26/33 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

3.  นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ 

4. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  

5. นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ 

และขอให้กลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุตามระเบียบวาระนีเ้สร็จสิน้ 

คณุหญิงสชุาดาฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจได้รับ
เลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 5 ราย ดงันี ้

1. นายสมชาย บลุสขุ  ประธานกรรมการ 
2. นายสจิุนต์  หวัง่หลี  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 และกรรมการอิสระ 
3. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
4. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
5. นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ  กรรมการ 

เน่ืองจากกรรมการทัง้ 5 คน ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควร
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 5 คน 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างานของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
ของหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิในวาระท่ี 6 ในการประชมุคราวนี ้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันท่ี 16 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

พฤศจิกายน 2561 ถงึ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสรุเชษฐ์ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 เหตใุดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายสจิุนต์ หวัง่หลี ท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
ของหนงัสือเชิญประชมุ จงึไมต่รงกนักบัท่ีระบไุว้ในวาระท่ี 7 ของหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุหญิงสชุาดาฯ ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของนายสจิุนต์ หวัง่หลี กรรมการอิสระ ท่ีปรากฎในสิ่งท่ีสง่
มาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย 2 วาระด้วยกัน คือ วาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท คือ 8 ปี 8 เดือน และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คือ 5 
ปี 4 เดือน 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

คณุหญิงสชุาดาฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิ
แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

1. นายสมชาย บลุสขุ  ประธานกรรมการ 
2. นายสจิุนต์  หวัง่หลี  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 และกรรมการอิสระ 
3. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
4. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
5. นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ  กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

1. นายสมชาย บลุสขุ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,573,850 99.9365% 

ไมเ่ห็นด้วย 159,900 0.0635% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

2. นายสจิุนต์ หวัง่หลี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

3. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

4. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

5. นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
   ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 251,733,750 เสียง 

3)  ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

ในวาระนี ้คณุหญิงสชุาดาฯ ขอให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม ผู้ช่วยอ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายกฤษณ์ฯ ชีแ้จงว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั ข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไม่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ เป็นการแก้ไขเพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ  
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน และมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
ข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็น และเหมาะสมโดยท่ีไม่กระทบต่อเนือ้หาสาระของ
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อความเดมิ: 

ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทีไ่ดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

แก้ไขเป็น: 

ขอ้ 29.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสดุของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้
ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชมุผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซ่ึงเข้าชือ่กนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรียกประชมุเอง
ก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

ประชมุผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิด
จากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รั้งใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบันี้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนัน้ให้แก่
บริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 29 เร่ืองการเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
มาร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,733,750 100.0000% 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000% 

งดออกเสียง 0 0.0000% 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2)   ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะ
ทัง้หมด 251,733,750 เสียง 

3)   ไมม่ีบตัรเสียในวาระนี ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 8 มกราคม 2562 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นท่ี
นอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใด
นัน้ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่น
นอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

  ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชมุ  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายสถาพรฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 คณุภาพของน า้ดื่มคริสตลัเป็นอย่างไรบ้าง 

 หากพิจารณาจากรายงานประจ าปี จะพบว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ภายในประเทศอย่างเดียว ไมท่ราบวา่มีเง่ือนไขใดท่ีท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจ าหน่ายสินค้า 
ในประเทศอื่น ๆ ได้ 

นายฐาปนฯ ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัคณุภาพของน า้ดื่มคริสตลั โดยน า้ดื่มคริสตลัได้รับการรับรอง
ในด้านมาตรคุณภาพจาก National Sanitation Foundation (NSF) ซึ่งเป็นสถาบันท่ีได้รับ
การยอมรับในระดบันานาชาติ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความส าคญักบัคุณภาพและการ
บรรจภุณัฑ์ของน า้ดื่มคริสตลั โดยบริษัทฯ สามารถยืนยนัได้วา่บรรจุภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ใช้ ไมม่ี
ผลข้างเคียงท่ีกระทบตอ่สขุภาพ 

 บริษัทฯ มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มแบรนด์เอสใน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
เพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ท าการตลาดเพ่ือจดัจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ 

นายศิริวฒัน์ฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 สถานภาพของการกระจายการถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float) ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างไร และมีโอกาสท่ีบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เน่ืองจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่
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นายฐาปนฯ ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 การท่ีไทยเบฟเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งการพิจารณาขายหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายก็ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหุ้ นนัน้ๆ ในส่วนของหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดในเร่ืองดังกล่าว     
บริษัทฯ ก็จะด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

นายสิทธิชยัฯ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติม ดงันี ้

 ในประเทศไทย ไมม่ีหลกัเกณฑ์ในการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถได้ด ารงสดัส่วนผู้ ถือหุ้ นรายย่อย (Free Float) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการท่ีดินบางแปลงท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างไร 

 ท่ีดินแปลงท่ีตัง้อยู่บริเวณถนนเจริญนคร ได้ถกูจ าหน่ายออกไปแล้วหรือไม่ 

นายฐาปนฯ ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ มุง่เน้นในการประกอบธุรกิจทางด้านเคร่ืองดื่ม โดยท่ีดินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ถกูใช้
ในการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะกลบัไป
พิจารณาทบทวนวา่ทรัพย์สินใดของบริษัทฯ จะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงของต้นทุนการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ได้ 

 ท่ีดินแปลงท่ีตัง้อยู่บริเวณถนนเจริญนคร ได้ถกูจ าหน่ายออกไปแล้ว 

ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนท่ีมาประชมุในวนันี ้
และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท ยืนยนัวา่จะพยายามทกุวิถีทางเพ่ือสร้างบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าตอ่ไป 
และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุม : เวลา 13.00 น.  

 ลงช่ือ   ประธานท่ีประชมุ 
 (นายสมชาย บลุสขุ) 


