
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 1 

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

วันที่ 27 เมษายน 2559 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

8. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 

2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

3. นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสายงานการเงินและการบญัชี 

และเลขานกุารบริษัท  

4. นางไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัดที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ 

4. นายณฐัพล โกยสมบรูณ์ 

โดยมีนางสาวเกศสุดา สองเมือง เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือ อินเวนท์เทค ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นายณัฐพล โกยสมบูรณ์ 

ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดและนางสาวสิตรา หอสินชัย ตวัแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 

เป็นผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชีและเลขานุการบริษัท 

รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 210 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 

529,160 หุ้นและผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 245 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 168,232,897 หุ้น

รวมเป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 455 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 168,762,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.0064 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ 

มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

จึงมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 289 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 732,227 หุ้นและผู้ ถือหุ้นท่ีได้
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มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 318 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 168,250,366 หุ้น รวมเป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 607 ราย 

ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 168,982,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.1240 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พร้อมทัง้แนะนํากรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

ท่ีเข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมู่ม่ิง เป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 

นางจิตเกษม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้การออกเสียงและ

การลงคะแนนในแตล่ะวาระหรือแตล่ะครัง้ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั หรืออินเวนท์เทค

ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนบัผลการ

ลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์

จะร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนก็สามารถทําได้

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้ น 1 หุ้ นเป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจะมี

จํานวนเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียง

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้

3. ประธานฯ จะสอบถามในทกุ ๆ วาระวา่จะมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ

4. หากผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน

วาระนัน้ แต่หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านนัน้ยกมือและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจดัส่งให้กับ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป

อย่างไรก็ดี  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้

ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น
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รายบุคคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนน

เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อใน

บตัรลงคะแนนดงักลา่ว และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนน  

5. สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย

ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนบัคะแนนของท่าน

จากใบมอบฉันทะเพ่ือความสะดวกของทุกท่าน สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะ

ไมไ่ด้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง

6. สําหรับเสียงท่ีเห็นด้วย จะนบัจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจํานวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง

7. สําหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องใน

บตัรลงคะแนน หรือกรณีไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีท่ีมี

การขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือกรณีท่ีมีการแยกการ

ลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)

8. ประธานฯ หรือ เลขานุการบริษัท จะทําการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบใน

วาระถดัไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้

จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ

9. โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 10 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

- วาระท่ี 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- สําหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าก่อนเร่ิมดําเนินการประชุมขอเชิญนายณัฐพล 

โกยสมบูรณ์ ตวัแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญ
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ท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยนางสาวสิตรา หอสินชยั ผู้ รับมอบ

ฉนัทะ แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

พร้อมกันนี ้ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าในการดําเนินการประชุม บริษัทจะดําเนินการ

ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และหาก 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือเป็น

ข้อมูลให้บริษัท สําหรับข้อซักถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นนําไป

สอบถามในวาระนัน้ ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือให้การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระ 

การประชมุ และเพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืน จงึขอดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 

และเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นัน้ ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารง

ตําแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้กําหนดไว้แตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ทัง้นี ้บริษัทมีข้อแก้ไขรายงานการประชมุดงักล่าว โดยขอเชิญนางจิตเกษม หมู่ม่ิง 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางจิตเกษม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทขอแจ้งแก้ไขถ้อยคําของรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ปรากฏในหน้าท่ี 29 ย่อหน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 3 ของหนงัสือเชิญประชุม โดยจะได้

บนัทกึข้อแก้ไขดงักลา่วไว้ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ดงันี ้

ข้อความเดมิ

“นางพจนีย์ ธนวรานิช” 

แก้ไขเป็น 

“นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช” 
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุ

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง 

ดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,865,008 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

ตอ่ท่ีประชมุ 

นายมารุต นําเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสําหรับปี 2558 

พร้อมทัง้ รายงานถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่เป็นข้อมลูสรุปจากคําอธิบายและการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2558 อนัประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย 

กําไร ฐานะทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการทํากําไร และโครงสร้าง

ทางการเงิน พร้อมทัง้อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขป ซึ่งในปีท่ีผ่านมาถือว่าบริษัท 

มีผลการดําเนินการโดยรวมเป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขาย 

แม้มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืมจะมีสัดส่วนลดลงก็ตาม ซึ่งความสําเร็จของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มในปีที่ผ่านมา 

เน่ืองมาจาก ความสําเร็จในการรักษาความเป็นผู้ นําทัง้ในตลาดชาพร้อมดื่มและชาเขียวพร้อมดื่ม การบริหาร

จัดการค่าใช้จ่าย ต้นทุนและกําลงัการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้า 

การสร้างรายได้ทัง้จากการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและการรับจ้างผลิต การจัดกิจกรรมทาง   

การตลาดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สําหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลกั 

มาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตไม่ดีเท่าท่ีควรประกอบกับเหตกุารณ์ระเบิดท่ีแยกราชประสงค์ ส่งผลให้

ผู้บริโภคมีการชะลอการจบัจ่ายใช้สอย 

18 



ในด้านผลการจัดอนัดบัเครดิตและการกํากับดูแลกิจการ บริษัทได้รับผลการจัดอนัดบัเครดิต

องค์กร ซึ่งประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด โดยบริษัทยังคงสถานะระดับเครดิตในระดับ A- 

แนวโน้มอนัดับเครดิตคงท่ี โดยอนัดับเครดิตสําหรับตราสารหนีข้องบริษัทก็ได้รับการจัดอนัดบัเครดิตในระดับ

เดียวกนั ซึง่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง สําหรับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับผลการประเมิน 84 

คะแนนซึง่สงูกวา่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทัว่ไป และผลการประเมินตามโครงการประเมินคณุภาพการ

จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึง่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึง่บริษัทได้รับผลการ

ประเมิน 100 คะแนนเตม็เป็นปีแรก  

นอกจากนี ้บริษัทได้รับรางวลัสดุยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Award 2015) จากสถาบนั 

Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand’s Most Admired Brand 2015 จากนิตยสาร BrandAge 

ในฐานะแบรนด์ท่ีครองใจผู้บริโภคในกลุ่มชาเขียวพร้อมด่ืม รางวลั Thailand’s Most Admired Company 2015 

ในกลุม่ธุรกิจร้านอาหารและฟาสต์ฟู้ ด จากนิตยสาร BrandAgeX Company Monograph โดยบริษัทได้รับคะแนน

สงูสดุทัง้ในด้านนวตักรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และด้านภาพลกัษณ์ของผู้บริหาร รวมถึงรางวลั 

Thailand’s Top Graduates Employers & The Employer of Choice 2015 โดยกลุม่หนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

ในฐานะองค์กรท่ีผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีสนใจเข้าร่วมงานด้วยมากท่ีสดุองค์กรหนึง่ 

สําหรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทยังคงดําเนินการตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่ง

สอดคล้องกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ นําทางธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

อย่างยัง่ยืนและแข็งแกร่ง โดยบริษัทได้เร่ิมดําเนินการมาตัง้แตปี่ 2557 ผ่านกลยทุธ์หลกั 5 ประการ ได้แก่  

1. การเติบโต (Growth): ความมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน รวมถึง

การสร้างผลกําไรในระดบัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ความหลากหลาย (Diversity): การพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างความหลากหลายและการ

ขยายธุรกิจในตา่งประเทศ 

3. ตราสินค้า (Brands): การรักษาความเป็นผู้ นําในตลาดชาพร้อมด่ืมและชาเขียวพร้อมด่ืม

ในประเทศไทย และการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าในตา่งประเทศให้กว้างขวางมากย่ิงขึน้

4. การขายและกระจายสินค้า (Reach): การสรรหาและสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ ๆ

เพ่ือให้สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าท่ีกว้างขวางและหลากหลายมากย่ิงขึน้

5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism): การนําวฒันธรรมองค์กร “SUKOI” มาใช้ในการ

พฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานและมีความพร้อมในการเป็นผู้ นําในอนาคต การเรียนรู้

และนําจดุแข็งของกลุม่บริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางานร่วมกนั 
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พร้อมกันนี ้นายมารุต รายงานการออกและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดรายการส่งเสริม    

การขายและความสําเร็จท่ีสําคญัในปีท่ีผ่านมาของทัง้สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืมและสายงานธุรกิจอาหาร รวมถึงการ

ขยายธุรกิจในภมิูภาคอาเซียนให้ท่ีประชมุทราบพอสงัเขป  

สําหรับกลยุทธ์และการดําเนินการในปี 2559 ในส่วนขององค์กรบริษัทจะยังคงดําเนินการตาม

แผน “วิสยัทัศน์ 2020” เพ่ือสร้างความเติบโตเป็นผู้ นําทางธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง 

การยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม การรักษาความแข็งแกร่งของแบรนด์องค์กร และการให้ความสําคญักับทรัพยากรบุคคลเพ่ือผลกัดนัการ

เติบโตของธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท สําหรับกลยุทธ์ของธุรกิจเคร่ืองด่ืม จะเน้นการดําเนินการเพ่ือ

รักษาความเป็นผู้ นําทางการตลาดในประเทศ การขยายฐานผู้ บริโภคและอัตราการบริโภคด้วยนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ใหม่และการจดัรายการทางการตลาดท่ีโดดเด่นและแตกต่าง การสร้างความผูกพันต่อตราสินค้าและ

สร้างความรับรู้ในตราสินค้าอย่างต่อเน่ือง และการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาด

ต่างประเทศ ในส่วนของกลยุทธ์ธุรกิจอาหารจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาพลกัษณ์และกลยุทธ์

ของตราสินค้า การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การพัฒนาระบบบการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และการขยายสาขาร้านอาหารทัง้ในและตา่งประเทศอย่างตอ่เน่ือง  

นอกจากนี ้นางจิตเกษม หมู่ม่ิง รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินการด้านการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสําคญัและมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนโดยได้กําหนดแนวทางดําเนินการ 

ในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ในหวัข้อเก่ียวกับบริษัท หวัข้อย่อยการกํากับดแูลกิจการและรายงานประจําปี หน้า 118 ถึง 119  รวมถึง ในปี 2558 

บริษัทได้รับผลการประเมินระดบัการพัฒนาความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งทําการ

ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับท่ี 3 (Established) ซึ่งเป็นระดบัท่ีแสดงให้เห็นถึงการกําหนดนโยบาย 

การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนกังาน การดูแล ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของ

แนวทางดําเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ตลอดจน บริษัทให้ความร่วมมือและ

เข้าร่วมกิจกรรมในด้านดงักล่าวกบัหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ซึ่งถือเป็นภาคีหนึ่งที่สําคญัในการก่อตัง้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

อย่างสม่ําเสมอตามความเหมาะสมอีกด้วย 

นายมารุต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล ผู้ รับมอบฉันทะและในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย กล่าวช่ืนชมคณะกรรมการ

บริษัทและทีมผู้บริหารท่ีทุ่มเทดําเนินการจนบริษัทมีผลประกอบการเป็นท่ีนา่พอใจแม้ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ปัจจบุนั สําหรับการขยายธุรกิจในกลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีดีและน่าช่ืนชมเพราะ

นอกจากจะสง่ผลดีต่อบริษัทในด้านรายได้แล้วยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติด้วย พร้อมทัง้สอบถาม
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เก่ียวกับกระแสข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํา้ตาลสูง ซึ่งรวมถึงเคร่ืองด่ืมชาเขียวของ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (“สปท.”) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน ซึ่งประเด็นดงักล่าวอาจ 

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทจงึขอสอบถามถงึแผนงานและแนวทางดําเนินการของบริษัท 

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่ากลุ่มบริษัทโออิชิ ได้รับทราบและติดตามข่าวสารในเร่ือง

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการพิจารณาเตรียมแผนงานและแนวทางการ

ดําเนินการเพ่ือรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทขอเรียนว่ากลุ่มบริษัทโออิชิยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม

มาตรการและข้อกําหนดของกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีจะมีการประกาศใช้บงัคบัในอนาคต 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าแนวทางการ

จดัเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํา้ตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสขุภาพของสปท. นัน้ ถือวา่เป็นเร่ืองใหมใ่นสงัคมไทย

และจะสง่ผลกระทบกบัต่ออตุสาหกรรมอาหารแปรรูปและเคร่ืองด่ืมในวงกว้าง จึงเช่ือมัน่ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จะต้องพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือกําหนดมาตรการดังกล่าวอย่างรอบคอบ ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิจะได้มีการติดตาม

ข่าวสารในเร่ืองดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม ทัง้นี ้สําหรับในต่างประเทศประเด็นดงักล่าวถือว่าไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่และในบางประเทศได้เร่ิมกําหนด

มาตรการภาษีสําหรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณนํา้ตาลสงูเกินเกณฑ์มาตรฐานสขุภาพมาระยะหนึ่งแล้ว อาทิ กลุ่มประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากนี ้บริษัทถือว่าเป็นผู้ นําในการผลิตและ 

จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีมีนํา้ตาลน้อยและปราศจากนํา้ตาลมาอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงเช่ือมัน่ได้ว่า

บริษัทได้ให้ความสําคญัและมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองดงักลา่วอย่างเหมาะสม 

ประธานฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้ บริหารได้รับทราบและ

ติดตามในเร่ืองดังกล่าวอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นเช่ือมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถกําหนดแนวทาง

ดําเนินการรองรับในกรณีดงักลา่วได้อย่างเหมาะสมและทนัตอ่สถานการณ์  

นายฮัง้ใช้ ให้ข้อแนะนําว่าหากบริษัทมีการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าวแล้ว บริษัทควรจดัให้มีการ

สื่อสารและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถงึความเป็นผู้ นําในการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจและกระแสตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค 

นางสาวอรพรรณ อสัสมงคล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางดําเนินการรองรับในกรณีท่ีตลาด 

ชาเขียวมีแนวโน้มท่ีจะไม่ขยายตัวหรือมีการขยายตวัท่ีลดลง และบริษัทมีแนวทางการริเร่ิมผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมในรูปแบบอ่ืนท่ีไมใ่ช่ชาเขียวหรือไม ่ 

นายฐาปน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้ริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบใหม ่ๆ ทัง้ผลิตภณัฑ์ชาเขียวและไมใ่ช่ชาเขียวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง โดย

ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ของบริษัทจะมีรูปแบบและจดุยืนท่ีคงเอกลกัษณ์ความเป็นญ่ีปุ่ นอย่างชดัเจน  
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นางสาวอรพรรณ สอบถามเพ่ิมเติมถงึความเป็นไปได้ในการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่ใช่

รูปแบบท่ีเป็นญ่ีปุ่ นและการสร้างตราสินค้าใหม ่ๆ นอกเหนือจาก “โออิชิ”  

นายฐาปน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการออกและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าใหม ่

จะมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าท่ีค่อนข้างสูง ดงันัน้ในการดําเนินการจึงต้องมี

การพิจารณาอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ สําหรับการเติบโตของตลาดชาเขียวในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมามีการผลกัดนั

ให้เกิดการเติบโตของกลุ่มสินค้าชาเขียวในลกัษณะท่ีไม่ปกติ เนื่องมาจากการจัดรายการส่งเสริมการขายและ

การแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรง จึงถือว่าตลาดชาเขียวถูกผลกัดนัให้มีอัตราการเติบโตเกินกว่าปกติ และแม้

ตลาดชาเขียวในปัจจบุนัจะมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีลดลง แตบ่ริษัทได้มีการออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย 

การออกจําหน่ายผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู และการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในตา่งประเทศ เพ่ือขยายฐานผู้บริโภคและ

สร้างโอกาสทางธุรกิจ จึงทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างความเติบโตและคงสถานะทางการแข่งขนัที่ดี

ในธุรกิจได้ในสถานการณ์ดังกล่าว สําหรับการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์บริษัทจะดําเนินการโดยยึดถือ

เอกลกัษณ์ความเป็นญ่ีปุ่ นเป็นสําคญั แต่บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

เพ่ือทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้าง

สถานะท่ีดีทางการแข่งขนัของกลุม่ธุรกิจ รวมถงึเป็นการจดัสรรทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  นอกจากนี ้

บริษัทมีการขยายการลงทุนในโครงการการลงทุนสายการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้สายการผลิตท่ี 4 เพ่ือ

รองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยปัจจยัตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นผู้ ถือหุ้นจงึมัน่ใจได้ว่าบริษัทจะ

สามารถปรับตวัรองรับกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุตอ่ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้

ให้การสนบัสนนุและเช่ือมัน่ในบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุท่านขอสญัญา

วา่เราจะยงัคงทํางานอย่างหนกัและทุ่มเทเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานในปี 2559 ตอ่ไป  

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้ มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี 
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ท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาทัง้รายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

ระหว่างปี 2558 กบัปี 2557 สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้าท่ี 146 ถึงหน้าท่ี 

223 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในคราวนีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ได้ผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน 168,977,947 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายสิทธิชัย รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทมีกําไร

สทุธิจํานวน 712,191,013 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 จึง

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2558 และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอตัราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 375,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.65 ของกําไรสทุธิรวม

ประจําปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็น 

ทุนสํารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 103,125,000 

บาท โดยได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนี ้

อีกในอตัราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 271,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 โดยกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธี
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ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจาก

บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารท่ีทุ่มเท

ดําเนินการจนบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา และ 

ให้ข้อแนะนําวา่เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นบริษัทควรปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ภายหลงัจากท่ีได้รับอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาการลงทุน

ภายใต้ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลท่ีมีความแน่นอนแล้ว  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อแนะนําของนายฮัง้ใช้ โดยบริษัทจะนําข้อแนะนําดงักล่าว

ไปพิจารณาต่อไป และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่าย 

เงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด

การลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน 168,979,975 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. กําหนดว่าในการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง 

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบั

หนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย  
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1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1

3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ากรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งทัง้ 3 คน ขอออกจาก

ห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความ

คิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ  

ตอ่จากนัน้ นายวิกรม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้

สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของ

บริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาจงึได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์ โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคุณสมบติั คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึง

องค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามคนมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาซึ่ง 

ไม่รวมกรรมการสรรหาท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้สามคนกลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวติัย่อ และข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ น 

ทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า 

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ในคราวนีเ้รียงตามลําดบัเป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน 

และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

ทัง้นี ้เม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 

กลบัเข้าห้องประชมุเพ่ือดําเนินการประชมุตอ่ไป 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ

แตล่ะคน ดงันี ้

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เห็นด้วยจํานวน  168,980,776 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1

เห็นด้วยจํานวน  168,980,476 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002* 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ

* การระบจํุานวนร้อยละของคะแนนเสียงเป็นการระบแุบบปัดเศษทศนิยมจากห้าตําแหน่งเป็น

สี่ตําแหน่ง โดยจํานวนร้อยละของคะแนนเสียงคิดเป็นจํานวนร้อยละ 0.00017 จึงปัดเศษ

ทศนิยมเป็น 0.0002 เพ่ือให้ผลรวมจํานวนร้อยละของคะแนนเสยีงรวมได้เป็นจํานวน ร้อยละ 100

3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วยจํานวน  168,975,176 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9967* 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  5,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

บตัรเสียจํานวน 0  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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หมายเหตุ

* การระบจํุานวนร้อยละของคะแนนเสียงเป็นการระบแุบบปัดเศษทศนิยมจากห้าตําแหน่งเป็น

สีต่ําแหนง่ โดยจํานวนร้อยละของคะแนนเสยีงคิดเป็นจํานวนร้อยละ 99.99668 จึงปัดเศษทศนิยม

เป็น 99.9967 เพ่ือให้ผลรวมจํานวนร้อยละของคะแนนเสยีงรวมได้เป็นจํานวน ร้อยละ 100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน

มีนาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 

2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางสาวพจนีย์ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม

แนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ

ขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ 

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อย สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 

10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเดียวกับปี 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามหลกักํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงขอแสดง

รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ จํานวน 50,000  บาทตอ่เดือน 

- รองประธานกรรมการ จํานวน 35,000   บาทตอ่เดือน 

- กรรมการ จํานวน 30,000 บาทตอ่เดือน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหาร จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 
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4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา จํานวน   6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการสรรหา จํานวน   5,000 บาทตอ่เดือน 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จํานวน    6,000 บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จํานวน    5,000   บาทตอ่เดือน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือน

เมษายน 2559 ถงึเดือนมีนาคม 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2559 

ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย

คา่ตอบแทนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,981,577 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 โดยขอให้

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 
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นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพ่ือให้เงินบําเหน็จสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จงึเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อ

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

29,000,000 บาท รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความ

เหมาะสมตอ่ไป ดงัรายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า 

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 และ

การมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด 

ท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน

ไม่เกิน 29,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 

เงินบําเหน็จดงักล่าวตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง 

ดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,981,679 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. 

โดยขอให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางจิตเกษม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามท่ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชี จากเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัท่ี 31 

ธันวาคมของทุกปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี จึงขอความร่วมมือจาก

บริษัทในฐานะบริษัทย่อยในการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารอบปีบัญชีดงักล่าว 

มีความเหมาะสมและสอดรับกับยอดขายตามฤดูกาลของบริษัทและบริษัทย่อย อันจะส่งผลดีกับกลุ่มบริษัท 
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ทัง้ในด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นประโยชน์ในด้านการจดัทํางบการเงินรวม

กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ด้วย จึงมีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเร่ิมต้น 

ในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตุลาคมและสิน้สุดในวนัท่ี 30 

กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเร่ิมรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุ

ในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  

ทัง้นี ้ด้วยรอบปีบัญชีได้ถูกกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทจึงสมควรแก้ไข

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท ดงันี ้

ข้อบังคับ ข้อ 39. ปัจจุบัน 

“ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทจะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี” 

ข้อบังคับ ข้อ 39. ที่เสนอขอแก้ไข 

“ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทจะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี” 

ประธานฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 39. นี ้บริษัท

จะต้องดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลงัจาก 

ท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น 

นายธํารง อนนัต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีให้มีความ

แตกตา่งจากรอบปีปฏิทินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่โดยปกติธุรกิจเคร่ืองด่ืมจะมีช่วงการขายท่ีสงู 

2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 

ดงันัน้ ในการเปลี่ยนแปลงการปิดรอบปีบญัชีเป็นเดือนกนัยายน แทนเดือนธนัวาคมจะมีความสอดรับกบัยอดขาย

ตามฤดูกาล และช่วยให้การวางแผนงานการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

ประธานฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีคณะกรรมการ

บริษัทและทีมผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์กบับริษัท โดย

จะมีผลกระทบในปีแรกท่ีจะมีรอบระยะเวลา 9 เดือน สําหรับในปีตอ่ ๆ ไปก็จะมีรอบระยะเวลา 12 เดือนตามปกติ 

นายฐาปน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีดงักล่าวจะส่งผลให้การจดัการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากการจดัประชมุในช่วงเดือนเมษายนเป็นในช่วงเดือนมกราคม  
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เม่ือไมมี่ข้อซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39. เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท ดงันี ้

ข้อบังคับ ข้อ 39. (แก้ไข) 

“ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทจะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี” 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,981,986 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2559 และกําหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2559 

และกําหนดคา่ตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด

ตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 120 กําหนดให้ที ่ประช ุมผู้ถ ือหุ้นสามญัประจําปีแต ่งตัง้ผู้ สอบบ ัญชี และกําหนดจํานวนเง ิน 

ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 หรือ

2. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 หรือ 

3. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 หรือ

4. นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195
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คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับปี 

2559 (9 เดือน) สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 เป็นเงินจํานวน 2,157,300 บาท ซึ่งเป็นอตัราท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา

เล็กน้อย โดยอตัราค่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่าย

ตามจริง สําหรับรายละเอียดคา่สอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2558 และ 2559 ได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีจัดส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใด 

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

นอกจากนี ้ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์

อนัประกอบด้วย ผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบติังาน ซึง่บริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

เป็นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มี 

ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี

สําหรับงบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 คนใดคนหนึ่ง

ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ 

งบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นจํานวน 2,157,300 บาท ตามรายละเอียด

ท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วยจํานวน 168,982,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไมมี่- 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น

มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะสรุปประเดน็ได้ ดงันี ้

นางสาวเนาวรัตน์ อนนัต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าการขยายพืน้ท่ีสาขาของร้านชาบูชิ ท่ี

เปิดดําเนินการภายในศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ และให้ข้อแนะนําว่าภายในศูนย์การค้าดงักล่าวมีร้านอาหาร

ประเภทราเมนค่อนข้างน้อยจึงน่าจะเป็นโอกาสท่ีดีของบริษัทในการเปิดดําเนินการร้านโออิชิ ราเมนภายในศูนย์การค้า

ดงักลา่ว รวมถงึสอบถามเพ่ิมเติมวา่การเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีจะมีผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลในปี 2559 หรือไม ่ 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้รับข้อแนะนําจากท่านผู้ถือหุ้น

ไปศึกษาแนวทางดําเนินการ โดยได้ข้อสรุปว่าพืน้ท่ีให้บริการเดิมยังคงไม่สามารถขยายพืน้ท่ีให้บริการได้ และภายใน

ศนูย์การค้ายงัไมมี่พืน้ท่ีวา่งสําหรับการเปิดดําเนินการสาขาร้านอาหารเพ่ิมเติม แตบ่ริษัทได้ขยายสาขาร้านอาหารภายใน

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรองรับการใช้บริการของประชากรในพืน้ท่ีบริเวณ 

ฝ่ังธนบุรี นอกจากนี ้บริษัทจะได้พิจารณาการขยายสาขาร้านอาหารตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพ่ือรองรับการให้บริการ

บริเวณพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุเพ่ิมเติมด้วย พร้อมทัง้ขอให้นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุ 

นายไพศาล ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการขยายพืน้ท่ีและการเปิดดําเนินการสาขาร้านอาหาร 

บริษัทจะต้องศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมทัง้ในด้านรูปแบบ กลุ่มผู้บริโภค และพืน้ท่ีการเปิดดําเนินการ โดย

พืน้ท่ีบริเวณฝ่ังธนบุรีในอนาคตจะมีการขยายตวัของศูนย์การค้าตามเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็นโอกาสท่ีดีของบริษัท 

ในการพิจารณาขยายสาขาร้านอาหารเพ่ือรองรับการใช้บริการของประชากรในบริเวณพืน้ท่ีดงักลา่ว 

นายนิพันธ์ จิตตวรวาณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการเข้าซือ้กิจการบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จํากดั (มหาชน) ว่าจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง เน่ืองจากบ๊ิกซีน่าจะ

เป็นช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีสําคญัของบริษัท และอตัราการเติบโตของธุรกิจชาเขียวในช่วง 5 ปี ข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร 

นายฐาปน สิริวฒันภักดี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีจะมีผลให้ในปี 

2559 บริษัทจะมีรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน ซึง่ในการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการในรอบ

ระยะเวลา 9 เดือนดงักล่าว สําหรับการเข้าซือ้กิจการของบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นการ

ดําเนินการโดยกลุม่บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ซึง่การดําเนินการใด ๆ ระหว่างกนัจะเป็นการพิจารณา

บนพืน้ฐานความเท่าเทียม เหมาะสม เป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์สูงสดุของแต่ละฝ่าย แต่สําหรับการสร้าง

รูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีดีย่ิงขึน้ระหวา่งกนัเห็นวา่มีโอกาสและความเป็นไปได้ แตด้่วยบริษัทยงัมีพนัธมิตร คูค้่า และ
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ผู้จัดจําหน่ายรายอ่ืน ๆ ซึ่งบริษัทก็จะยังคงให้ความสําคัญและสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับพันธมิตร คู่ค้า และ 

ผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืน ๆ เหลา่นัน้อย่างเท่าเทียมกนัด้วย สําหรับตลาดชาเขียวในประเทศไทยเป็นตลาดท่ีมีการรับรู้

ประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ซึง่ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียผู้บริโภคส่วนมาก

เป็นชาวจีนซึง่บริโภคชาในลกัษณะของชาจีนหรือชาดํา แตด้่วยความรับรู้ของผู้บริโภคโดยทัว่ไปท่ีรับรู้ว่าชาเขียว

เป็นชาท่ีมีคุณภาพสูงหรือพรีเม่ียม จึงถือเป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างความเช่ือมโยงและความเติบโตของ

ตลาดชาเขียวในภูมิภาคอาเซียน สําหรับประเทศไทยธุรกิจชาเขียวถือว่ายงัคงมีการแข่งขันท่ีสูงเพราะนอกจาก

ประเภทและประโยชน์ของชาแล้ว รายการส่งเสริมการขายก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคญัในการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค  

นายธํารง อนันต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเพ่ิมเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท และ

สัดส่วนธุรกิจชาเขียวในตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงสูตรชาเขียวท่ีจัดจําหน่ายใน

ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียวา่มีความแตกตา่งจากประเทศไทยหรือไม่ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีประชากรไม่นิยม

บริโภคชาท่ีมีรสหวาน และสอบถามถงึกลยทุธ์ทางการตลาดในประเทศดงักลา่ว 

นายฐาปน ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับการขยายธุรกิจในตา่งประเทศถือว่าเป็นช่วงเร่ิมต้น

ดําเนินการในการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร โดยใน

การดําเนินการบริษัทได้ดําเนินการทางการตลาดร่วมกับกลุ่มบริษัท Fraser and Neave หรือ F&N ซึ่งเป็นกลุ่ม

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พร้อมทัง้ขอให้นายมารุต ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอ่ท่ีประชมุ 

นายมารุต  ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าการขยายธุรกิจชาเขียวในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

บริษัทดําเนินการผ่านกลุม่บริษัท F&N ซึง่ในประเทศมาเลเซียถือวา่ประสบความสําเร็จมีสดัส่วนการเติบโตเพ่ิมขึน้

ทกุเดือน และบริษัทจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้สตูรและรสชาติเดียวกนักบัท่ีจดัจําหน่ายในประเทศไทย สําหรับ

ประเทศสิงคโปร์ การท่ีบริษัทสามารถวางจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายในประเทศดงักล่าวได้ถือว่าประสบความสําเร็จ

และส่งเสริมภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศท่ีมี

มาตรฐานและข้อกําหนดด้านคณุภาพของสินค้าประเภทอาหารท่ีสงูมาก 

นายนิพนัธ์ สอบถามเพ่ิมเติมถงึแนวทางการปรับปรุงผลกําไรของธุรกิจอาหาร 

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าในปีท่ีผ่านมาธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีความเติบโตไมส่งูนกัซึง่สง่ผลต่อกําลงัซือ้และการชะลอจบัจ่ายใช้สอยของประชากร

ภายในประเทศ โดยบริษัทได้มีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจดัการด้านต้นทุนให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ซึง่จากการดําเนินการพบว่าเป็นแนวทางท่ีดีและมีแนวโน้มท่ีจะสามารถสร้างผลประกอบการ 

ท่ีดีได้ในระยะยาว  
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นางสาวเนาวรัตน์ ให้ข้อแนะนําวา่การจดัรายการส่งเสริมการขายมอบส่วนลด 50% น่าจะเป็น

แนวทางท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายให้แก่ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทได้  

นายมารุต กล่าวขอบคุณและจะขอรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการตามความ

เหมาะสม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ให้ข้อคิดเห็นวา่เห็นด้วยและขอชมเชยกบัการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบปี

บัญชี เน่ืองจากจะเป็นการลดการกระจุกตวัของการจัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและการตรวจสอบบัญชี และ

สําหรับกรณีการเข้าซือ้กิจการบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ขอแสดงความช่ืนชมและถือเป็นความ

ภาคภมิูใจของคนไทย พร้อมทัง้ ให้ข้อแนะนําว่าบริษัทควรพิจารณาเปิดดําเนินการร้านอาหารประเภทอาหารเช้า

สไตล์ญ่ีปุ่ นและกาแฟร่วมกับร้านบ๊ิกซีท่ีเปิดดําเนินการในสถานีบริการนํา้มนั เน่ืองจากเห็นว่าธุรกิจกาแฟและ

อาหารเช้าเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงขอแสดงความยินดีกบันายฐาปน 

สิริวฒันภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ท่ีได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแสดงความคาดหวงัว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 ท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชี 9 เดือน จะมีผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอตัราที่เท่ากันหรือสูงกว่าอตัรา

การจ่ายเงินปันผลในปีนี ้ 

นายธํารง สอบถามเพ่ิมเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด สดัส่วนชาเขียวในตลาดเคร่ืองด่ืม และ

สตูรชาเขียวท่ีจดัจําหน่ายในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงกลยุทธ์ในการดําเนินการทางการตลาดในประเทศ

ดงักลา่ว 

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าสําหรับสูตรชาเขียวท่ีจดัจําหน่ายในประเทศสิงคโปร์และ

มาเลเซียเป็นสตูรเดียวกบัท่ีจดัจําหน่ายในประเทศไทย โดยขอเรียนต่อท่านผู้ ถือหุ้นว่าในประเทศดงักล่าวมีกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีบริโภคและช่ืนชอบชาท่ีผสมนํา้ตาลพอสมควร สําหรับส่วนแบ่งทางการตลาด และสดัส่วนชาเขียวในตลาด

เคร่ืองด่ืมจะนํามารายงานในโอกาสตอ่ไป 

เมื่อไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

เพ่ิมเติมถงึทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การบริหารจดัการและมอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน 

โดยบริษัทมุง่เน้นในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ  การรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้น การดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้

โอกาสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการช่วยเหลือสังคมซึ่งบริษัทดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี ้การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นและข้อซกัถามต่าง ๆ ของท่านผู้ ถือหุ้นถือเป็นกําลงัใจและ

แรงสนบัสนุนท่ีสําคญัต่อคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท โอกาสนี ้จึงขอเป็นตวัแทนของคณะกรรมการ

บริษัท กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

ในวนันี ้จากนัน้จงึกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  
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ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชมุ 

(นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู) 

ลงช่ือ เลขานกุารบริษัท 

          (นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง) 
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