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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 มกราคม 2565 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของ 

บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

สถานที ่ การประชุมซึ่งจัดขึน้ในรูปแบบผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั ง้นี  ้มีการถ่ายทอดสดจาก 
ห้องประชุม ออดิทอเรียม ซี อาเซียน (C Asean) ชัน้ 10 ศูนย์ประชุมซี อาเซียน อาคารซี ดับเบิล้ ยู 
ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

วันทีแ่ละเวลา วนัพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. 

เร่ิมการประชุม 

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

ทนุจดทะเบียน 265,900,484 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 265,900,484 บาท 

หุ้นสามญัที่จ าหน่ายแล้ว 265,900,484 หุ้น 

มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ       1 บาท 

บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัศกุร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 251,642,421 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6378 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
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ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า บริษัทได้ใช้ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดิทศัน์ชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 
ดงันี ้

1. ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี ้ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถดกูารถ่ายทอดสดตลอด
การประชุม รวมทัง้ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดิโอสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน และการถามค าถามของผู้ ถือหุ้นในตอนเร่ิมต้นของการประชมุนี ้

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

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนเูพื่อลงคะแนนเสียงในทกุวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ 
ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด  จะถือว่า 
ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ 

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

5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

9. โดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ  

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

10. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์  
และก่อนลงมติในแต่ละวาระ  ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามในประเด็นที่เ ก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ  
ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์ค าถามเข้ามาทางกลอ่งข้อความหรือแชท ตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของ
การประชมุ โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเร่ิมพิมพ์ค าถามเข้ามาทางกลอ่งข้อความหรือแชทได้ตัง้แต่เวลานี ้และบริษัทจะน า
ค าถามของท่านไปตอบในวาระที่เก่ียวข้องของแต่ละวาระ หากค าถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทจะ
เป็นผู้พิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะค านึงถึงการจดักลุ่มประเภทของค าถามที่มีลกัษณะ
เหมือนหรือคล้ายกนั 

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 
 กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์* รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี* รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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  กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

5) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 
 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6) ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสชุาดา กีระนนัทน์ กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

7) ศาสตราจารย์พิเศษเรวตั ฉ ่าเฉลิม*  กรรมการอิสระ 

8) นางศิริเพ็ญ สีตสวุรรณ* กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

9) นายปราโมทย์ พรประภา* กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

10) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

11) นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั* กรรมการ 

12) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์* กรรมการ 

13) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ* กรรมการ 
 รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

14) นายโฆษิต สขุสิงห์ กรรมการ 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการ 
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*ผ่านระบบ Video Conference 

กรรมการทีล่าประชุม 

1) นางต้องใจ ธนะชานนัท์ กรรมการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวเรวดี ใช้เหตผุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

2) นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

3) นายขวญัชยั มหาพรประจกัษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

4) นายนิธิพฒัน์ พฒุทอง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

5) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิต 

6) นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง ผู้อ านวยการฝ่ายซพัพลายเชน 

7) นายทศพล มณีรัตน์ ผู้อ านวยการขายภาค 1-4 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

2) นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

3) นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ 

และนายสรศกัด์ิ จนัทนา ผู้สอบบญัชีอิสระ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นพยานในการ
นบัคะแนน 

นอกจากนี ้นายกฤษณ์ ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งแก้ไขค าผิดในรายงานประจ าปี 2564 ดงันี ้

1) หน้า 139 ข้อ 7.4.3 ก.  ในตารางช่องบ าเหน็จกรรมการ และ ช่องรวม แก้ไขดงันี ้ 

- เดิม: บ าเหน็จกรรมการ ปี 2564 จ านวนเงิน  -  บาท  รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3,570,000 บาท  

- แก้ไขเป็น: บ าเหน็จกรรมการ ปี 2564 จ านวนเงิน 4,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7,570,000 บาท 

2)  หน้า 140 ในตารางค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  ข้อ 4 ค่าบ าเหน็จกรรมการ แก้ไขดงันี ้

- เดิม: ค่าบ าเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ)   –  

- แก้ไขเป็น: ค่าบ าเหน็จกรรมการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ)  4,000,000 
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โดยกรรมการบริษัทจ านวน 14 ท่าน เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.3333 หลงัจากนัน้ 
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่าง ๆ 
ตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที ่28 มกราคม 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยเลขานุการบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้มีการบนัทกึไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรอง ทัง้นี ้ส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคณุ ผู้ ถือหุ้น (“นายศิริวัฒน”์) ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชมุ ดงันี ้

จากการประชมุ E-AGM ในปี 2564 ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หากมีการประชมุ AGM ในปีถดัไป อยากให้
จดัประชุมในรูปแบบที่สามารถพบกันได้ แต่การประชุม E-AGM ในปีนี ้เข้าใจว่ายงัมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 อยู่ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ E-AGM เหมือนเดิม จึงขอเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาใช้
แพลตฟอร์มที่ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสื่อสารตอบโต้แบบเสียงได้เช่นเดียวกบับริษัทอื่น ๆ 

นายโฆษิต สขุสิงห์ กรรมการผู้จดัการ (“นายโฆษิต”) กลา่วขอบคณุ และชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

บริษัทขออนุญาตเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปีนีย้ังมีความ 
น่ากังวล แต่บริษัทก็มีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในปีหน้า การประชุม AGM มีแนวโน้มว่าจะกลบัมาเป็นการประชุมใน
รูปแบบที่สามารถพบกนัได้ตามที่บริษัทได้เคยจดัมาก่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มี
ลกัษณะเช่นเดียวกับปีนี ้บริษัทก็ขอน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาเพื่อท าให้เกิดประโยชน์และสร้างความ
เชื่อมัน่ในการท างานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทัง้หมด จ านวน 
251,642,423 เสียง 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าในวาระนี เ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด วนัที่  
30 กันยายน 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้นายโฆษิต เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 ให้ที่ประชมุรับทราบ 

นายโฆษิต ได้แสดงวีดิทัศน์สรุปการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง  ๆ ให้ผู้ ถือหุ้ นรับชม โดยในปี 2564  
เสริมสขุมุ่งเน้นการเติบโตแบบยัง่ยืนเพื่อเป้าหมายที่มัน่คง สรุปได้ดงันี ้

• น า้ดื่มคริสตลั  

- แคมเปญสดชื่นทัว่ทิศ คณุภาพทัว่ไทย พร้อมเปิดตวัฉลาก 4 ดีไซน์ใหม่ในรูปแบบ 4 ภาคทัว่ไทย  
- แคมเปญ Crystal CARE ส่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

(เก็บ แยก ทิง้) 
- ได้รับรางวลั The Most Powerful Brands of Thailand 2020 จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เคร่ืองดื่มอดัลมเอส 

- น า้อดัลมผสมเยลลี่ est play Jelly Shake 
- แคมเปญ est Cola X FREE FIRE  
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- แคมเปญคู่ซีจ้านแซ่บ est Cola X Robinhood 
- เปิดสายการผลิตใหม่ที่โรงงานสรุาษฎร์ธานี 

• เคร่ืองดื่มชาเขียวโออิชิ 

- โออิชิ ชาคลูล์ซ่า กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ขยายฐานวยัรุ่นรักสขุภาพ 
- โออิชิ พลสัซี เคร่ืองดื่มชาเขียวผสมวิตามินซี 200% 

• V-Boost Functional Drink เคร่ืองดื่มวิตามินซี 200% ผสมเบต้ากลแูคน ช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั 2 เท่า 

• เคร่ืองดื่มชกู าลงัแรงเจอร์ ใสส่ดุแรง พร้อมแข่งขนัในตลาดเคร่ืองดื่มชกู าลงั 

• Sermsuk Camp และ Sermsuk Family เทคโนโลยีที่พฒันาระบบการขายและการเข้าถึงร้านค้า 

• มาตรการป้องกนัไวรัสโควิด-19 มอบประกนัโควิด-19 แก่พนกังานทกุคน และมีการตรวจหาเชือ้เชิงรุก
อย่างสม ่าเสมอ 

• กลยทุธ์การจดัพืน้ที่การขาย (Area Management) เพิ่มร้านค้าใหม่ เพิ่มสว่นแบ่งการตลาด 

• บริจาคน า้ดื่มแก่โรงพยาบาล 21 โรง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• รางวลั CSR-DIW 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 

• Silver Awards จาก Thailand Kaizen 

และได้รายงานถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานและเหตุการณ์ส าคัญของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้

• ปี 2564 เป็นปีแห่งความท้าทาย โดยทุกประเทศทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญหน้า 
อย่างหนกักบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• ในส่วนของผู้ประกอบการต่างได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง สร้างความกดดนัและเป็นตัวเร่ง
ให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน การท างาน การจับจ่าย 
ใช้สอย รวมทัง้การท่องเที่ยว ซึง่บริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นกนั 

• ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีความต่อเนื่อง บริษัทก็ได้มีการรับมือและ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถ ในฐานะเป็นผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มครบวงจร เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีนโยบายและภาพรวมการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจ ในปี 2564  ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างยั่งยืน 
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ตอบ รับสังคมดิจิ ทัล ”  (Growing Sustainably, Rising Towards Digital Future) ด้ วยการน า  
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารธุรกิจ พร้อมทัง้มีแผนการปรับเปลี่ยนวิถี 
การท างานส่รูปแบบใหม่ที่ทนัสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้เป็นไปในทิศทางที่สูงขึน้ 
โดยบริษัทได้มุ่งเน้นเร่ืองการขาย เน้นการสร้างผลก าไรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ได้มาซึง่ผล
ก าไรที่ดีขึน้ โดยมีการมุ่งเน้นที่ 3 เร่ืองหลกั ดงันี ้

1. Brands & Reach 

-  พฒันาผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค 
- พฒันาช่องทางการขายและจดัจ าหน่าย 
- ปรับเปลี่ยนการท างานสูรู่ปแบบดิจิทลั 
- ขึน้เป็นผู้น าเทรนด์ผลิตภณัฑ์ทางเลือกเพื่อสขุภาพและการเป็นอยู่ที่ดี 

2. Production and Supply Chain Excellence 

- เชื่อมต่อรากฐานการผลิตกบัเครือข่ายโลจิสติกส์ของกลุม่ไทยเบฟ 
- น าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพฒันาระบบการผลิตและกระจายสินค้า 
- สง่เสริมโครงสร้างเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน (Circular Economy) 

3. Sustainability 

- บริหารและพฒันาห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) 
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สงัคมและชุมชนรอบข้าง พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เข้มแข็ง 

• รายได้จากการขายและบริการลดลงจากปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ส่งผลให้ยอดขายในช่องทางร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ และห้างสรรพสินค้าลดลง  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการขาย และการเพิ่มยอดขายในช่องทางการจ าหน่ายแบบดัง้เดิม  
ควบคู่ไปกับการบริหารจดัการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น
ปรับตัวดีขึน้จากปี 2563 นอกจากนี ้บริษัทได้มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกุมอย่าง
ต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินการปกติส าหรับปี 2564 จ านวน 173 ล้านบาท 

• จากการที่การขายผ่านช่องทางร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการป้องกันการ  
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัง้แต่เดือนเมษายน 2564 ร้านค้าหลายหมื่นร้านต้องปิดตวัลงไม่ว่าจะ
ชัว่คราวหรือถาวร ท าให้บริษัทต้องหนัมามุ่งเน้นการขายที่ช่องทางร้านค้าปลีกมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งร้านค้าปลีกในบริเวณแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ บริโภคที่ท างานที่บ้านสามารถเข้าถึง
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ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในร้านค้าใกล้บ้านได้โดยสะดวก ไม่จ าเป็นต้องออกไปนอกพืน้ที่ที่อาจเกิดความ
เสี่ยงต่อการติดเชือ้ได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ บริโภค โดยเฉพาะน า้ดื่ม
คริสตลัที่ตอบโจทย์เร่ืองของคณุภาพ และเคร่ืองดื่มชาเขียวโออิชิที่นอกจากจะให้ประโยชน์ต่อสขุภาพ
ร่างกายแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองดื่มที่ช่วยดบักระหายคลายร้อน 

• บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการขาย การให้บริการกับร้านค้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไว รัส 
โควิด-19 โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อให้พนกังานขายได้รับทราบแผนการขาย การสื่อสารรายการ
ส่งเสริมการขาย รวมถึงแนวทางการท างานในพืน้ที่ต่าง ๆ ของบริษัทให้กับพนักงานขายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขาย ผ่านช่องทางดิจิทัล Sermsuk Camp ที่ช่วยให้พนักงานขายสามารถท างาน
ผ่านแท็บเล็ตที่ย่อข้อมลูการขายทัง้หมดที่จ าเป็นอยู่เพียงแค่ปลายนิว้ 

นอกจากนี ้ยังได้เชื่อมโยงการสื่อสารกับร้านค้าของบริษัททัว่ประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทลั Sermsuk 
Family ท าให้บริษัทสามารถให้บริการร้านค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการขายในช่องทาง
ร้านค้าปลีกเพื่อทดแทนการขายในร้านอาหารเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

• ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญในเร่ืองของ
สุขภาพมากขึน้ บริษัทจึงได้น าเสนอน า้ดื่มคริสตัล น า้ดื่มคุณภาพ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับสขุภาพและการด ารงชีพ ด้วยการท าราคาขายที่ถูกลงให้กับร้านค้า ตลอดจนห้างท้องถิ่นและ
ร้านค้าปลีก เพื่อกระจายสินค้าไปยังชุมชนต่างจังหวัด เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภค และให้
ผู้บริโภคมีน า้ดื่มคณุภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทัง้น าเสนอเคร่ืองดื่มวี-บสูท์ วิตามินซี 
200% ผสมเบต้ากลูแคน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงเคร่ืองดื่มชาเขียวโออิชิ พลสัซี ที่นอกจากจะให้
ประโยชน์จากชาเขียวแล้วยงัเพิ่มวิตามินซี เพื่อให้ผู้บริโภคมัน่ใจว่าได้รับการดแูลสขุภาพในช่วงเวลา
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 

• ในขณะเดียวกัน บริษัทยงัได้บริจาคน า้ดื่มคริสตลัและเคร่ืองดื่มวี-บูสท์แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่ว
ประเทศ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและเป็นก าลงัใจให้กับบคุลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า ดแูลผู้ ป่วย
โควิด-19 และบริจาคให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่าง ๆ ในพื น้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทา
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพแต่ละวนัในช่วงเวลาที่รายได้ฝืดเคือง 

• บริษัทได้เตรียมความพร้อมให้ทีมงานและคู่ค้า โดยประสานให้ได้รับการตรวจหาเชือ้ไวรัสโควิด-19 ณ 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี และสนบัสนุนให้พนกังานฉีดวคัซีน เพื่อให้มัน่ใจว่าทีมงาน
ได้รับภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ทัง้ปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบนิวนอร์มอล สวมใส่หน้ากาก
อนามยัขณะปฏิบตัิงาน พกแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อให้มัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัทัง้ต่อ
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ตนเองและลูกค้า ตลอดจนมีการเพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป และเตรียมความพร้อมในการให้บริการคู่ค้าส าหรับช่องทางร้านอาหารและโรงเรียนที่จะ
กลบัมาเปิดอีกครัง้ 

นายกฤษณ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2564 และแผนการด าเนินงานในปี 2565 ที่ได้รายงานไปแล้วนัน้ บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงันี ้  

ในปี 2564 บริษัทมีแผนการด าเนินงานให้ความรู้และอบรมพนักงาน โดยบริษัทได้ด าเนินการอบรม
จรรยาบรรณเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในระดบัหวัหน้างานขึน้ไป เพื่อปลกูฝังในเร่ืองระเบียบวินยัในการท างานอย่างเคร่งครัด 
และบริษัทมีนโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือต่อต้านคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใด  ๆ รวมทัง้ให้
ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามความเหมาะสม 

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น  

นายศิริวฒัน์ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ขอชื่นชมที่บริษัทสามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทัง้ยังสามารถจ่ายเงิน 
ปันผลส าหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งมีจ านวนมากกว่าปี 2563 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.32 
บาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ลดลงถึง 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 แต่บริษัทกลบัสามารถท าก าไรสทุธิได้เพิ่มขึน้ถึง 
2%  

นอกจากนี ้นายศิริวฒัน์ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

น า้ดื่มคริสตลัมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เป็นอนัดบั 1 ในปัจจุบนั จึงอยากสอบถามว่า บริษัท
จะสามารถท าให้น า้ดื่มคริสตลัมี Market Share เพิ่มขึน้อีกได้อย่างไร และส าหรับคู่แข่งซึ่งมี Market Share อยู่ในอนัดบั 2 
และ 3 นัน้ มี Market Share อยู่ที่เท่าใด 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บริษัทมีความตัง้ใจที่จะผลกัดนั Market Share ของน า้ดื่มคริสตลัให้เพิ่มขึน้ โดยนอกจากการมุ่งเน้นการ
ขายในช่องทางร้านอาหาร ยังมีช่องทางร้านค้าปลีกที่บริษัทให้ความสนใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  
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โควิด-19 โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นย า้เร่ืองการกระจายสินค้าในตลาดร้านค้าปลีกมากขึน้ และหลงัจากที่ร้านอาหาร
กลบัมาเปิดกิจการ รวมถึงมีนกัท่องเที่ยวกลบัมา ก็จะช่วยสง่เสริม Market Share ให้เพิ่มขึน้ได้ 

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด (“นางปรางณี”) ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม 
ดงันี ้

จากข้อมลูล่าสดุในเดือนธันวาคม 2564 น า้ดื่มคริสตลัมี Market Share เป็นอนัดบั 1 ที่ 17.4% ในขณะที่
คู่แข่งอันดับ 2 มี Market Share ประมาณ 14.5% และอันดับ 3 ประมาณ 11% โดยน า้ดื่มคริสตัลได้มุ่งเน้นการจัดท า
แคมเปญทางการตลาดและการกระจายสินค้า เพื่อรักษาความเป็นอนัดบั 1 ได้ต่อไป 

นายศิริวฒัน์ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

บริษัทมีแผนการด าเนินงานอย่างไรที่จะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์น า้อัดลมเอสมียอดขายเพิ่มขึน้จาก
ปัจจบุนั 

นายโฆษิต ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ดงันี ้

น า้อดัลมเอสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากช่องทางการขาย
หลกัคือช่องทางร้านอาหารบางส่วนได้ปิดกิจการลง ในขณะเดียวกนับริษัทก็มีการปรับกลยทุธ์การขาย โดยเน้นไปที่ช่องทาง
ร้านโชห่วยเบ็ดเตล็ด และร้านค้าชุมชนมากขึน้ รวมทัง้มีการผลกัดันเร่ืองของขนาด Multi Serve และขวด PET ขนาด 360 
มล. ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ท างานอยู่ที่บ้านได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการจดัท าแคมเปญกับ Food 
Aggregators ต่าง ๆ และหลังจากที่ร้านอาหารกลับมาเปิดกิจการ บริษัทก็จะจัดท าแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความ
ตื่นเต้นให้กบัตลาดและเน้นย า้ความเป็นแบรนด์ของคนไทย รวมถึงสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่าวาระนี ้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564 

ประธานฯ ชีแ้จงว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
และสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  
สอบบญัชี จ ากัด และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 มกราคม 2565 

แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564  
โดยขอให้นางสาวเรวดี ใช้เหตผุล ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (“นางสาวเรวด”ี) ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นางสาวเรวดี รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกับงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท 
โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

• บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทัง้สิน้จ านวน 9,618 ล้านบาท ลดลงประมาณ 
12% จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

• ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 6,644 ล้านบาท ลดลงประมาณ 13% จากปีก่อนซึ่ง
สอดคล้องกับการลดลงของรายได้ และการบริหารจดัการต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และต้นทุนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

• ต้นทนุในการจดัจ าหน่ายรวมเท่ากบั 2,351 ล้านบาท ลดลงประมาณ 10% 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 736 ล้านบาท ลดลงประมาณ 9% จากปีก่อน จากมาตรการการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายให้มีความรัดกมุและมีประสิทธิภาพ 

• บริษัทมีก าไรจ านวน 83 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามหาก 
ไม่รวมรายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัก าไรจาก
การจ าหน่ายตราสารทนุจ านวน 90 ล้านบาท บริษัทจะมีผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ จ านวน 
173 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

• บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 12,782 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 282 ล้านบาท จากการด าเนินงาน และการ
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

• บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 179 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการบันทึกหนีส้ิน
ตามสญัญาเช่า 

• ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 9,001 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 103 ล้านบาท 
สง่ผลให้บริษัทมมีลูค่าทางบญัชี 33.85 บาทต่อหุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ 0.39 บาทต่อหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชมุ ดงันี ้
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
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ขอแสดงความชื่นชมที่บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในปี 2564 ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าปัจจุบนับริษัทจะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม  

นอกจากนี ้นายศิริวฒัน์ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

จากตารางสรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 ในรายงานประจ าปี หน้าที่ 59 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้จ านวน 89 ล้านบาท อยากสอบถามว่า ภาษีเงินได้ดังกล่าวเกิดจากการขายกองทุนใช่หรือไม่ สาเหตุที่ขายกองทุน
เก่ียวข้องกบักระแสเงินสด (Cash flow) หรือไม่ และได้ขายไปจ านวนเท่าใด 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ (“นายสิทธิชัย”) ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เพ็ทฟอรม์”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท เพ็ทฟอร์มมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 75 ล้านบาท มีก าไรสะสมและส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวนมากกว่า  
2 พันล้านบาท ดังนัน้ บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุน โดยการขายหุ้นของเพ็ทฟอร์ม
ให้แก่บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ส์ จ ากัด (“เสริมสุข โฮลดิง้ส”์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเสริมสุข โฮลดิง้ส์ เป็นบริษัท 
ที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการบริหารการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้รับ 
การรับรองจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ดงักลา่ว โดยการปรับโครงสร้างการลงทนุนี ้บริษัทจะได้ประโยชน์ 2 ข้อ ได้แก่ 

1. ท าให้มลูค่าเงินลงทนุในเพ็ทฟอร์มในงบการเงินแสดงมลูค่าตลาด  

2. จากรายงานประจ าปี หน้า 169 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 มีก าไรจากการจ าหน่ายตราสารทุนประมาณ 448 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีก าไร
สะสมเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นสามัญดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อ Cash flow ของ
บริษัท แต่เป็นการสะท้อนมลูค่าตลาดของเงินลงทนุให้แก่บริษัทย่อย  

นายศิริวฒัน์ มีค าถามเพิ่มเติม ดงันี ้

ในปี 2565 บริษัทจะยงัคงรักษาการบริหารค่าใช้จ่ายให้ลดลงเหมือนปี 2564 หรือไม่ โดยหวงัว่าบริษัทจะ
ยงัคงเดินหน้าเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และสามารถสร้างผลก าไร รวมทัง้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่อไป 

นายโฆษิต ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี ้

กลา่วขอบคณุข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และขออนญุาตเรียนว่า ความมุ่งมัน่ของบริษัทอย่างแรกคือการเร่ง
สร้างยอดขาย ถึงแม้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจะสร้างแรงกดดนัทางธุรกิจของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถพิสจูน์ให้เห็นว่า
บริษัทสามารถเปิดช่องทางการขายใหม่ ๆ เช่น ร้านค้าปลีก และร้านค้าโชห่วย รวมทัง้มีความเชื่อมัน่ว่าช่องทางร้านอาหารซึง่
เป็นช่องทางหลกัจะช่วยผลกัดนัให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้ดียิ่งขึน้กว่าเดิม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในปัจจบุนั 
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บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทนุวตัถุดิบและราคาเชือ้เพลิง ทัง้นี ้บริษัทก็ได้ดึงศกัยภาพของระบบซพัพลายเชนของ
กลุ่มบริษัทที่มีความแข็งแกร่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปิดไลน์การผลิตน า้อัดลมเพิ่มเติมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ควบคู่ไปกบัการควบคมุค่าใช้จ่าย และต้นทนุส าคญัส าหรับกลุม่ธุรกิจเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์คือต้นทนุการกระจายสินค้า 
ดังนัน้ การสร้างฐานการผลิตที่มีคุณภาพในแต่ละพืน้ที่จะเป็นข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจ โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
ฐานการผลิตใหม่นีจ้ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดในภาคใต้และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงเป็นการ  
เน้นย า้การพฒันาด้านความยั่งยืนของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สดุท้ายนี ้ตราสินค้าที่
แข็งแกร่งรวมถึงการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในสงัคมดิจิทัลจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วย
สนบัสนนุการบริโภคและธุรกิจของบริษัทต่อไป 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนีม้ีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้หมด 
จ านวน 251,642,423 เสียง 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 มกราคม 2565 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

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

คณุหญิงสชุาดาชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
(“KPMG”) เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท โดยอนมุตัิให้ 

1.  นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439      หรือ 
2.  นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ         ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขทะเบียน 5371      หรือ 
3.  นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานชิ    ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขทะเบียน 10512    หรือ 
4.  นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10767 

 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัท และอนมุตัิก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,700,000  
บาท ซึง่ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2564 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 
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บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
251,642,423 เสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ขอให้นางสาวเรวดีเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

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

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจดัสรรก าไร เพื่อเป็น 
ทุนส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• งดจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี  2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  เนื่องจากบริษัท 
มีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

• จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2564 และก าไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 
หุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 90,406,165 บาท หรือประมาณร้อยละ 108.6 
ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนด
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รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 และจ่ายเงิน
ปันผลในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี  ้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ  
งดจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,642,423 เสียง 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 

ในวาระนีป้ระธานฯ ขอให้นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(“นายสุจินต”์) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นายสจุินต์ ชีแ้จงว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึง่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ
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ธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและ
ลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงันี ้

• เสนอให้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น  ๆ ในอัตราเดิม 
ที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2565 (ผลประกอบการปี 2564) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้
อนมุตัิไว้แล้วในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่านมา) 
รายปี  

(บาทต่อปี) 
เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

3. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ     

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

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

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     

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

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

5. คณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง     

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

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

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
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จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 

4,000,000 4,000,000 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม
ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

 ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2565 และบ าเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่านมา) 
รายปี  

(บาทต่อปี) 
เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

รายปี  
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

6. คณะกรรมการบริหาร 

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

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

• กรรมการ 40,000 15,000 40,000 15,000 
7.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ 
จากค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ  
และเงินบ าเหน็จ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

2)  ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,642,423 เสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในวาระนี ้ประธานฯ ขอให้นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 4 (“นายอวยชัย”) เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุนี ้เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้นายอวยชยั ได้เรียนเชิญให้กรรมการ
ที่ครบวาระออกจากที่ประชมุ ได้แก่ 

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ  

และขอให้กลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุตามระเบียบวาระนีเ้สร็จสิน้ 

นายอวยชยั ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง เป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
นัน้อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้  
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ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 5 ราย ดงันี ้

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ  

ทัง้นี  ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียง  
ข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี)้ ได้พิจารณาและกลั่นกรองคณุสมบตัิ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทัง้หมดที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีแ้ล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 5 คน  
มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทัง้ 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี 
กรรมการอิสระ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน และกรณีที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายสจุินต์ หวัง่หลี ได้ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ
ดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 11 ปี 5 เดือน ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง  

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

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าห รับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2565 ผ่านทางเ ว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่  15 ตุลาคม 2564 
 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

นายอวยชยัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี  ้นายอวยชัยจึงมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการลงมติ  

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับการลงมติ จากนัน้นายอวยชยัเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

1) นายสมชาย บลุสขุ ประธานกรรมการ 

2) นายสจุินต์ หวัง่หลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการคนที่ 3 

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ  

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1) นายสมชาย บลุสขุ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 
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2) นายสจุินต์ หวัง่หลี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,641,423 99.9996 

ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0004 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

3) นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

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

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 0.0000 

5) นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ทีม่าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 251,642,423 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ในวาระนี ้มีจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมด 
จ านวน 251,642,423 เสียง 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

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

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของที่ประชมุ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวฒัน์ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชมุ ดงันี ้
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ขอแสดงความชื่นชมและขอบคณุที่บริษัทยงัคงเดินหน้าช่วยเหลือสงัคมและท านบุ ารุงศาสนา แม้ว่าบริษัท
จะประสบกบัสถานการณ์ที่ยากล าบาก และหวงัว่าบริษัทจะยงัคงสร้างผลประโยชน์ให้แก่สงัคมเช่นนีต้่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี  ้ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบ
ฉันทะ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิด
การประชมุ 

ปิดประชุม: เวลา 10.30 น.  

 ลงชื่อ - ลายมือชื่อ -                 ประธานที่ประชมุ 

   (นายสมชาย บลุสขุ) 

 

 


