บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินี กรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุ มพินี เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร 10330
กรรมการที่เข้ าประชุม
1.

นายประสิทธิ์

โฆวิไลกูล

2.

นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

3.

นายวิกรม

คุ้มไพโรจน์

4.

นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

5.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

6.

นายมารุ ต

บูรณะเศรษฐกุล

7.
8.

นายอวยชัย
นายสิทธิชยั

ตันทโอภาส
ชัยเกรี ยงไกร

9.

นายพิษณุ

วิเชียรสรรค์
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ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและรองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 1
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 2
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.

นายไพศาล
นางเจษฎากร
นางสาวเทียนทิพย์

อ่าวสถาพร
โคชส์
นาราช

4.
5.

นายธานี
นายเอกบดินทร์

พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์
เด่นสุธรรม

6.

นางศศินี

เหมทานนท์

รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร
รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและ
การบัญชีซงึ่ เป็ นผู้บริ หารสูงสุดด้ านการเงิน
และการบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาดเครื่ องดื่ม
ชาพร้ อมดื่ม
ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลและ
เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายนิรันดร์
นางสาวนิตยา
นางศศิธร
นางสาวสุกญ
ั ญา
นางสาวอภิญญา

ลีลาเมธวัฒน์
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์
รอดเคราะห์
ทําพันธ์จาก

โดยมีนางสาวกมลรั ตน์ วงค์ เกตุ เจ้ าหน้ าที่ จากบริ ษัท อินเวนท์ เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อ อินเวนท์เทค ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง นางสาวอภิญญา
ทําพันธ์จาก ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ตัวแทนผู้ถือหุ้น
รายย่อยเป็ นผู้ทําหน้ าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นางศศินี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแลและเลขานุการบริ ษัท รายงาน
ต่อที่ประชุมทราบว่าขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 229 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 283,781 หุ้น
และผู้ถือ หุ้น ที่ไ ด้ ม อบฉัน ทะเข้ า ร่ วมประชุม จํา นวน 199 ราย นับ เป็ นจํา นวนหุ้น 163,236,017 หุ้ น รวมเป็ น
จํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ น 428 ราย นั บ เป็ นจํ า นวนหุ้ นรวม 163,519,798 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 87.2106 ของจํ า นวนหุ้ น
ที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35. กล่าวคือ
มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
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ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม
จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 283 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 8,059,812 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 241 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 164,048,639 หุ้น รวมเป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 524 ราย
ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 172,108,451 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 91.7912 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
นายประสิ ท ธิ์ โฆวิ ไ ลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิ สระ ทํ าหน้ าที่ ป ระธานที่ ป ระชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พร้ อมทั ้งแนะนํากรรมการบริ ษัททั ้ง 9 คนและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ น เพื่อชี ้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ นด้ วย
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางศศิ นี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและ
กํากับดูแลและเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
นางศศินี ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้
บริ ษัท อินเวนท์ เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม
และตรวจนับผลการลงคะแนนเสี ยง และจะได้ มี การแจ้ งเชิ ญท่ านผู้ ถื อหุ้นหรื อผู้รั บมอบฉันทะที่ มี ความประสงค์
จะเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนมาร่ วมตรวจสอบและเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงก่อนเริ่ มการ
ประชุม ในวาระที่ 1 พร้ อมทัง้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงและการลงคะแนนในแต่ละวาระหรื อ
แต่ละครัง้ ดังต่อไปนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง
ตามจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงหรื อไม่ และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
3. หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้ วยกับวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้
แต่หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านนัน้ ยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่ อ
ในบัตรลงคะแนนที่ ท่านได้ รั บ ณ ตอนลงทะเบี ย น และจัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
เพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้
ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว
และส่งให้ พนักงานของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
4. สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่า เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเลย เพื่ อความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ ผ้ ูมอบ
ฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
5. สํา หรั บ เสีย งที่เ ห็น ด้ ว ย จะนับ จากจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถือ หุ้ น ที่ม าประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้ วยจํานวนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
6. สําหรั บกรณีที่ถือว่าเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตร
ลงคะแนน หรื อกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่สง่ มอบให้ บริ ษัท หรื อกรณีที่มีการขีดฆ่า
บัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)
7. ประธานฯ หรื อ เลขานุการบริ ษัท จะทําการแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในวาระ
ถัดไป หรื ออย่างช้ าจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ทราบทุกวาระก่อนปิ ดการประชุม เพื่ อ
ความสะดวก รวดเร็ วและไม่เป็ นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
-

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสีย งข้ า งมากของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-

วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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-

สําหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่ มดําเนินการประชุมขอเชิญนางสาวอภิญญา
ทําพันธ์ จาก ตัวแทนของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนน และขอเชิญ
ท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้ าเป็ นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ผู้ถือหุ้น
แสดงความประสงค์ขอเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
พร้ อมกันนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมทราบว่าในการดําเนิ นการประชุม บริ ษัทจะดําเนิ นการ
ประชุมเรี ยงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน และหาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็ น
ข้ อ มูล ให้ บ ริ ษัท สํ าหรั บข้ อซักถามที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่ จะต้ องพิ จารณาในวาระนัน้ ขอให้ ท่ านผู้ถื อหุ้นรอไป
สอบถามในวาระนัน้ ๆ หรื อขอให้ สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่ อให้ การประชุมสามารถดําเนิ นไปตามระเบียบวาระ
การประชุม และเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุม
และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย www.set.or.th นัน้ โดยขอเรี ยนให้ ที่ประชุม
ทราบว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการให้ สิทธิ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสม
ดํารงตําแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ แต่อย่างใด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถามและข้ อแก้ ไขเพิ่ มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม ลงมติรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ ประชุม
เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่ เสนอทุก ประการ ด้ วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉัน ท์ โดยมี ร ายละเอี ย ดการ
ลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 3

164,408,043

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี
2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จดั การ
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายมารุ ต นําเสนอวีดิทัศน์ ภาพรวมการดําเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด
และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัทสําหรับปี 2559 พร้ อมทัง้ รายงานถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
ซึ่งเป็ นข้ อมูล สรุ ปจากคําอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐ านะการเงิ นและผลการดําเนิ น งาน (MD&A) ที่ ป รากฏใน
รายงานประจําปี 2559 อันประกอบด้ วยรายได้ ยอดขาย กําไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการทํากํ าไรและโครงสร้ างทางการเงิ น พร้ อมทัง้ อธิ บายเหตุผลและรายละเอียดของ
แต่ละส่วนพอสังเขป ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาถือว่าบริ ษัทมีผลการดําเนินการที่ดีทงั ้ ในด้ านรายได้ อัตรากําไรขันต้
้ นและ
กําไรสุทธิ และหากพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ สําหรับธุรกิจเครื่ องดื่มถือว่าประสบความสําเร็ จทังในด้
้ านความ
เติบโตของรายได้ กําไรและส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่ง ความสําเร็ จ ดัง กล่าวเป็ นผลสําเร็ จจากกลยุทธ์ ก ารสร้ าง
แบรนด์และการเข้ าถึงความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ทางการตลาดอย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ สํา หรั บ ธุร กิจ อาหารมีร ายได้ ล ดลงเล็ก น้ อ ย โดยมีส าเหตุห ลัก มาจาก
สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิจ ที ่เ ติบ โตไม่ด ีน ัก ประกอบกับ ยัง มีผ ลกระทบจากการปิ ดสาขาบางสาขาที ่มี
ผลประกอบการไม่เป็ นที่น่าพอใจ แต่ในด้ านผลกําไรถือว่ามีอตั ราการเติบโตที่น่าประทับใจอันเป็ นผลมาจาก
การบริ ห ารจัด การต้ น ทุน ที่มีป ระสิท ธิ ภ าพ นอกจากนี ้ รายงานให้ ที่ป ระชุม ทราบถึง ทิศ ทางและการดําเนิน
กลยุท ธ์ ท างธุร กิจ ของบริ ษัท ในปี ที่ผ ่า นมา รวมถึง ความสํา เร็ จ ที ่สํา คัญ ของแต่ล ะสายธุร กิจ สํ า หรั บ ธุร กิจ
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เครื ่ อ งดื่ม ประสบความสํ า เร็ จ อย่า งมากจากการออกจํ า หน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่แ ละการจัด รายการส่ง เสริ ม
การขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อน รวมถึงการมีสถานะผู้นําในตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างแข็งแกร่ ง การเติบโตอย่าง
มัน่ คงในตลาดค้ าปลีกแบบดัง้ เดิม และการมีมาตรฐานการผลิตที่ มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเห็นได้
จากการผลิต สิน ค้ าคุณ ภาพสูง ให้ ก ับ กลุ่ม เนสท์ เ ล่แ ละบริ ษัท ในเครื อ เป็ นต้ น สํา หรั บ ธุร กิจ อาหารประสบ
ความสําเร็ จโดยมีผลการดําเนินงานตามแผนการปรั บกลยุทธ์ ธุรกิจ (Turnaround) ที่น่าประทับใจ ความสําเร็ จ
จากการปรั บภาพลักษณ์ แบรนด์ชาบูชิและการเปิ ดตัวร้ านอาหารภายใต้ แนวคิดใหม่ “โออิชิ อีทเธอเรี ยม” และ
การบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการมีครั วกลางที่มีศกั ยภาพการผลิตอาหารในระดับสูงโดย
ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ผลิตเค้ กและเบเกอรี่ ให้ แก่ร้านเอ็ม เอ็กซ์ เบเกอรี่ ซึง่ เป็ นร้ านเค้ กและเบเกอรี่ อนั ดับ 1
จากเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ในด้ านความสํ าเร็ จ ขององค์ กร บริ ษัท ได้ รับ ผลการจัดอันดับเครดิต องค์ ก ร ซึ่ง ประเมิน และ
ทบทวนโดยบริ ษัท ทริ ส เรทติ ง้ จํ ากัด ปรั บขึน้ ถึงสองระดับ จากระดับ A- เป็ น A+ แนวโน้ ม อัน ดับ เครดิ ต คงที่
ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าบริ ษัทมีสถานะเป็ นผู้นําตลาดเครื่ องดื่มชาพร้ อมดื่มในประเทศไทย การมีตราสินค้ าที่แข็งแกร่ ง
และกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สําหรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2559 ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย บริ ษัทได้ รับผลการประเมิน 86 คะแนนซึง่ สูง
กว่าคะแนนในปี ที่ผ่านมาและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนทัว่ ไป และผลการประเมินตามโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ซึง่ บริ ษัทได้ รับผลการประเมิน 99.25 คะแนน ซึง่ อยู่ในช่วงคะแนนที่ดีเยี่ยม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี เป็ นที่สองติดต่อกัน (Thailand Superbrands
Award 2015-2016) จากสถาบัน Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand
2015-2016 จากนิ ต ยสาร BrandAge ในฐานะแบรนด์ ที่ ค รองใจผู้ บริ โ ภคในกลุ่ ม ชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม รางวั ล
Thailand’s Most Admired Company 2015-2016 ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ร้ านอาหาร และฟาสต์ ฟ้ ู ด จากนิ ต ยสาร
BrandAgeX Company Monograph โดยบริ ษัทได้ รับคะแนนสูงสุดทังในด้
้ านนวัตกรรม ด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และด้ านภาพลักษณ์ของผู้บริ หาร
สําหรับกลยุทธ์ และการดําเนินการในปี 2560 ในส่วนขององค์กรบริ ษัทจะยังคงดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์และให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของแบรนด์ (Brand Essence) ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
การนํ า ตลาดด้ วยนวัต กรรมเพื่ อ ครองผู้ นํ า ตลาดแมสพรี เมี่ ย ม การมอบคุณ ภาพของสิ น ค้ าและบริ ก ารด้ ว ย
มาตรฐานระดับญี่ปนุ่ และการเป็ นแบรนด์ที่ช่างคิด สร้ างสรรค์และสนุกสนาน ในส่วนของทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละ
สายธุรกิจในปี 2560 สําหรับธุรกิจเครื่ องดื่มมุ่งเน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ การทําการตลาดที่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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โดนใจผู้บริ โภคและมีประสิทธิภาพ การจัดรายการส่งเสริ มการขายช่วงฤดูร้อนที่โดดเด่นและเข้ าถึงผู้บริ โภคอย่าง
แท้ จริ ง การบริ หารประสิทธิ ภาพการผลิตด้ วยการผลิตสินค้ าอื่นภายใต้ ตราสินค้ าของพันธมิตรธุรกิจ การรั กษา
สถานะผู้นําตลาดในประเทศและผลักดันการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ภายในและภายนอกหน่ วยงาน สํ าหรั บ ธุ ร กิ จ อาหาร บริ ษัท มุ่ง เน้ น การเป็ นอัน ดับ หนึ่ง ในธุ ร กิ จ อาหารญี่ ปุ่ น
ในประเทศ และการสร้ างความเติบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนหรื อ AEC โดย
กําหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ ได้ แก่ การเตรี ยมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ผ้ ูบริ โภคธุรกิจอาหาร
โดยการทําความเข้ าใจผู้บริ โภค การศึกษาแนวโน้ มในธุรกิจอาหารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ
ในการเข้ าถึงผู้บริ โภค การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอาหาร โดยการปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ภายในโดยการเพิ่ มประสิทธิ ภาพจากการทํ างานร่ วมกันโดยการนํ าระบบและเครื่ องมือที่ ทันสมัยมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด รวมถึงการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ชนะใจและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บ ริ โภค โดยการ
ยกระดับ มาตรฐานสิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ เป็ นปั จ จั ย สํ า คัญ ในการประสบความสํ า เร็ จ
การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดที่ครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้ าและการบริ หารตราสินค้ าให้ อยู่ในใจผู้บริ โภค
พร้ อมกันนี ้ นายมารุ ต กล่าวขอบคุณที มงาน ผู้บริ หาร และกรรมการบริ ษัททุกท่านที่ ให้ ความ
ไว้ วางใจ และการสนับสนุนในการบริ หารจัดการจนบริ ษัทสามารถดําเนินการมีผลประกอบการที่ดีและครองความ
เป็ นผู้นําตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ พร้ อมทัง้ ได้ มอบหมายให้ นางศศินี เหมทานนท์ ในฐานะ
เลขานุการบริ ษัท รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงแนวนโยบายและความคืบหน้ าในการดําเนินการด้ านการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
นางศศินี รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทให้ ความสําคัญและมีเจตนารมณ์ ที่ชดั เจนโดยได้
กําหนดแนวทางดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง่ ได้ แสดง
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ในหัวข้ อเกี่ยวกับบริ ษัท หัวข้ อย่อยการกํากับดูแลกิจการและรายงานประจําปี หน้ าที่ 130
รวมถึ ง ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง ผู้ บริ หารในส่ ว นงานตรวจสอบภายในเข้ าร่ ว มอบรมในหลั ก สู ต ร
Anti-Corruption: The Practical Guide หรื อ ACPG ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อ IOD
โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็ นหลักสูตรที่ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการป้องกันการ
ทุจริ ต เพื่อนํามาเป็ นแนวทางสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท และเพื่อให้ การ
จัดการอบรม เผยแพร่ และให้ ข้อมูลในเรื่ องดังกล่าวแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและพนักงานทัว่ ไปเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ ค วามร่ วมมือและเข้ าร่ วมกิจกรรมในด้ านดัง กล่าวกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ
อาทิ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็ นภาคีหนึ่งที่สําคัญในการก่อตัง้ โครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC อย่างสมํ่าเสมอตามความเหมาะสมอีกด้ วย
วาระนี ้

ต่อจากนัน้ นายมารุ ต ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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นายสุพ จน์ เอื อ้ ชัย เลิ ศ กุล ผู้ถื อหุ้น และในนามชมรมผู้ถื อหุ้น ไทย ได้ ใ ห้ ข้ อแนะนํ าว่าบริ ษั ท
ในฐานะที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อาหารควรพิ จ ารณาให้ ความสํ า คัญ กั บ ข้ า ว ซึ่ ง เป็ นสิ น ค้ า ทางการเกษตร
ที่สําคัญของประเทศไทย เช่น การนําไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโลโก้ ของบริ ษัทที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลมสีแดงและมีตวั อักษรจีนด้ านใน เนื่องจากเห็นว่าโลโก้
ดัง กล่าวน่าจะมีค วามหมายไม่สอดคล้ องกับ การดํ าเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษัท ในอนาคต รวมถึง สอบถามถึง ความ
คืบหน้ าเกี่ ยวกับมาตรการรองรั บของบริ ษัทในกรณี ที่รัฐบาลมีแนวโน้ มการกํ าหนดนโยบายรณรงค์การลดการ
บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ ้าตาลมากเกินความจําเป็ น
นายมารุ ต กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําในเรื่ องผลิตภัณฑ์ข้าวและโลโก้ ของบริ ษัท โดยบริ ษัท
จะรับเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป รวมถึงชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีการกําหนดมาตรการรองรับสําหรับ
กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์การลดการบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ ้าตาลมากเกินความจําเป็ นมาระยะหนึ่งแล้ ว
ซึ่งหากมีการกําหนดกฎหมายหรื อมาตรการที่ เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวบริ ษัทก็มีความพร้ อมระดับหนึ่งในการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว รวมถึงบริ ษัทมุง่ เน้ นและให้ ความสําคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงสุขภาพของ
ผู้บริ โภคเป็ นสําคัญด้ วย
นายนิรุตติ์ เจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
ลดลงเมื่ อเที ย บกับปี ก่อ นหน้ า และเหตุก ารณ์ ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับ ผลการดํ าเนิ น งานในอนาคตอย่ าง
ต่อเนื่องหรื อไม่ รวมถึงสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทจากราคานํ ้ามันในตลาดโลกปั จจุบนั มีแนวโน้ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
นายมารุ ต ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสาเหตุที่ผลการดําเนินงาน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรประจําปี ภายหลังการผลิตสินค้ า
อย่างเต็มกําลังการผลิตในช่วงการขายใหญ่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา และแม้ ว่าการซ่อมบํารุ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ให้ บริ ษัทมีสินค้ าส่งเข้ าจําหน่ายในตลาดน้ อยลงและมีค่าใช้ จ่ายบางรายการที่เพิ่มขึ ้น แต่การซ่อมบํารุ งประจําปี ก็
เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ เครื่ องจักรสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
นายพิ ษณุ วิเชี ยรสรรค์ กรรมการ ชี แ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าสํ าหรั บราคานํ า้ มันที่ มีแ นวโน้ ม
ปรับตัวสูงขึ ้นตามราคาในตลาดโลกนัน้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทน้ อยมาก เนื่องจาก
บริ ษัทมีการเฝ้าระวังและวางแผนบริ หารจัดการปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อต้ นทุนการผลิตอย่างสมํ่าเสมอและ
มีประสิทธิภาพ
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าสาเหตุและปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ บริ ษัทประสบ
ความสําเร็ จมีผลประกอบการที่ดีในปี ที่ผ่านมา และสาเหตุและปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลหรื อสร้ างความสําเร็ จให้ แก่
กิจการอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน และถาวรหรื อไม่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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นายมารุ ต ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าความสําเร็ จของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมานัน้ ล้ วนมาจากการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจทุกส่วนอย่างสัมพันธ์ สอดคล้ องและเกื ้อหนุนซึง่ กันและกัน จึงไม่อาจจะ
กล่าวได้ วา่ ความสําเร็ จดังกล่าวมาจากปั จจัยหรื อกลยุทธ์ใดเป็ นสําคัญ
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ชีแ้ จงแก่ที่ประชุมเพิ่มเติมว่านอกเหนือไปจาก
การดําเนินธุร กิจตามกลยุทธ์ และแผนงานทางธุรกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ จากสภาวการณ์ การแข่งขัน
ด้ านการจัดรายการส่งเสริ มการขายของธุรกิจชาเขียวที่เปลี่ยนแปลงและบรรเทาความรุ นแรงลงซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวโน้ มค่านิยมของผู้บริ โภคและแนวคิดของภาครั ฐที่ไม่สนับสนุนการจัดรายการส่งเสริ มการขายในลักษณะของการ
ชิงโชคมากนัก ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถดําเนินกิจการในลักษณะที่สร้ างสรรค์และมุ่งเน้ นการสร้ างความเติบโต
ของผลกําไรที่ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สําหรับประเด็นเรื่ องราคานํ ้ามันที่อาจกระทบ
กับราคาวัตถุดิบนัน้ ขอเรี ยนว่าปั จจัยดังกล่าวจะกระทบต่อบริ ษัทไม่มากนักจากการติดตามสถานการณ์ อย่าง
ใกล้ ชิดเพื่อให้ การจัดซื ้อวัตถุดิบและการบริ หารต้ นทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่นายพิษณุได้ เรี ยนไว้
นอกจากนี ้ บริ ษัทและคณะผู้บริ หารได้ ให้ ความสําคัญและติดตามสถานการณ์ และปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจกระทบกับ
ธุร กิ จ ของบริ ษัท อย่ างครบถ้ วนและครอบคลุม ทัง้ ห่ วงโซ่คุณ ค่าเพื่ อให้ ก ารบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการบริ หารช่องทางการจําหน่าย บริ ษัทมีแนวทางในการขยายช่องทางการจําหน่ายค้ าปลีก
แบบดัง้ เดิ ม หรื อ Traditional Trade ให้ มี ค วามสมดุล ย์ กับ ช่ องทางการจํ าหน่ ายแบบสมัย ใหม่ หรื อ Modern
Trade เพื่อให้ สามารถกระจายสินค้ าไปยังทุกช่องทางการจัดจําหน่ายได้ อย่างทัว่ ถึง โดยสามารถรักษาระดับราคา
และอัตราการทํากําไรของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมด้ วย
เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่ มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้
ให้ การสนับสนุนและเชื่อมัน่ ในบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกท่านขอสัญญาว่า
เราจะยังคงทํางานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสําเร็ จในการดําเนินงานในปี 2560 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้ อมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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นายวิกรม รายงานต่อที่ ประชุมว่าด้ วยบริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี ของบริ ษัท จากเดิม
เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคมและสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่
30 กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2559 และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนันจะมี
้ ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุด
ในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี นัน้
ในการนี ้ บริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ งวด 9 เดื อ น สิ น้ สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมพิ จารณางบการเงิ นดังกล่าวร่ วมกับผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท เคพี เอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ ได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนี ้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด
โดยถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสํ าคัญ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป โดยบรรยายถึง ภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาทังรายได้
้
และค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบระหว่างปี 2558 กับ 2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามงบการเงินของบริ ษัทที่แสดงไว้ ในหน้ าที่ 158 ถึงหน้ าที่ 247 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
บริ ษัท

นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี ของ

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของ
บริ ษัทว่าโดยปกติธุรกิ จเครื่ องดื่มจะมีช่วงการขายที่ สูง 2 ช่วงด้ วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดังนัน้ ในการเปลี่ยนแปลงการปิ ดรอบปี บัญชีเป็ นเดือน
กันยายน แทนเดือนธันวาคมจะมีความสอดรั บกับยอดขายตามฤดูกาล ช่วยให้ ก ารวางแผนงบประมาณและ
แผนงานการดําเนินธุรกิจมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ นายสถาพรได้ สอบถามถึงสาเหตุที่จํานวนสินค้ าคงเหลือและสินค้ าสําเร็ จรู ป ณ วันที่
30 กันยายน 2559 ที่เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนสินค้ าคงเหลือและสินค้ าสําเร็ จรู ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ค่อนข้ างมาก และค่าใช้ จ่ายตามลักษณะในส่วนของรายการกําลังการผลิตว่างเปล่าในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประมาณ 60 ล้ านบาทนันเป็
้ นรายการใดและจะมีรายการลักษณะนี ้เกิดขึ ้นอีกหรื อไม่ พร้ อมทังสอบถามว่
้
า
การลดลงของค่าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขายในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ ้นนัน้ เป็ นผลมาจาก
การลดการจัดรายการส่งเสริ มการขายในลักษณะการชิ งโชคใช่หรื อไม่ และหากเป็ นผลมาจากการดําเนิ นการ
ดังกล่าวแล้ วแนวทางดังกล่าวส่งผลดีตอ่ ยอดขายของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่องในอีกประมาณกี่ปี รวมถึงได้ สอบถาม
เกี่ ยวกับสาระสําคัญในการตรวจสอบ หรื อ Key audit matter ในรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ จะมีก ารใช้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ว่าการจัดทํารายงานผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีความถูกต้ องตาม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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มาตรฐานบัญชีหรื อไม่และหากบริ ษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทจะมีรายการ
สาระสําคัญในการตรวจสอบใดที่สําคัญหรื อไม่
นายมารุ ต ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสําหรับประเด็นจํานวนสินค้ าคงเหลือและสินค้ าสําเร็ จรู ปที่
มีจํานวนสูงขึน้ จากปี ที่ ผ่านมา ส่วนหนึ่ง เป็ นผลจากการจัดเตรี ยมสิ นค้ าไว้ เพื่ อรองรั บ การจัดรายการส่งเสริ ม
การขายในช่วงฤดูหนาว ซึง่ ตามปกติบริ ษัทมิได้ จดั รายการส่งเสริ มการขายในช่วงเวลานี ้ ในส่วนของการลดลงของ
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริ มการขายนัน้ เป็ นผลมาจากการที่บริ ษัทเน้ นดําเนินกลยุทธ์ ในการสร้ างความ
รั บ รู้ ในตราสิ น ค้ า และความแข็ ง แรงของตราสิ น ค้ าเพื่ อ สร้ างความเป็ นที่ ห นึ่ ง ในใจผู้ บริ โ ภค ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดด้ านราคาหรื อการชิงโชคมีความจําเป็ นในการดําเนินการที่ลดน้ อยลงแต่ก็
ยังคงต้ องดําเนิ นกิ จกรรมดังกล่าวบ้ างตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ ทางการตลาด และ
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามลัก ษณะในส่ ว นของกํ า ลัง การผลิ ต ว่ า งเปล่ า นัน้ เป็ นผลมาจากการผลิ ต ที่ ล ดลงของ
สายการผลิตผลิตภัณฑ์แบบกล่อง UHT
นายชัย จรุ ง ธนาภิ บ าล กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและหารื อร่ วมกับผู้สอบบัญชีในการจัดทํางบการเงินของบริ ษัทอย่างรอบคอบ
และถูกต้ อง สําหรับประเด็นเรื่ องสาระสําคัญในการตรวจสอบบัญชีหรื อ Key audit matter ซึง่ มีผลใช้ กบั รอบบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นันบริ
้ ษัทได้ พิจารณาในเรื่ องดังกล่าวไว้ แล้ วและไม่มีประเด็นใดที่สําคัญเป็ นพิเศษ
โดยจะปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริ ษัทว่าประกอบด้ วยสินทรั พย์ ใดบ้ าง และแนวนโยบายการกู้ยืมเงิน การบริ หารจัดการหนีข้ องบริ ษัทและ
รายละเอียดการกู้ยืมเงิ นของบริ ษัทย่อย รวมถึงสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอี ยดของการตี มูลค่าที่ ดินใหม่
ที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท
นางสาวเที ย นทิ พ ย์ นาราช รองกรรมการผู้จัด การสายงานการเงิ น และการบัญ ชี ชี แ้ จงให้
ที่ประชุมว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทนันเป็
้ นรายการทรัพย์สินประเภทโปรแกรมและระบบซอฟท์แวร์ ต่าง ๆ
เช่น ระบบ ERP และ SAP เป็ นต้ น สําหรั บนโยบายของกลุ่มบริ ษัทนัน้ บริ ษัทเน้ นการจัดหาเงินทุนผ่านการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ เนื่องจากมีผลประโยชน์ในด้ านการได้ รับดอกเบี ้ยคงที่ซงึ่ ถือเป็ นต้ นทุนที่คงที่ในระยะยาว โดย
บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ ว 3 ครั ง้ ครัง้ ละ 1,000 ล้ านบาท โดยหุ้นกู้ครั ง้ แรกครบกําหนดและบริ ษัทได้
ดําเนินการไถ่ถอนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และสําหรั บการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 2 ครัง้ ได้ ดําเนินการในปี 2558
และ 2559 และจะครบกําหนดในปี 2561 และ 2562 โดยมีอตั ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 2.51 ต่อปี และ 2.20 ต่อปี
ตามลําดับ สําหรั บการกู้ยืมเงินของบริ ษัทย่อยจํานวน 500 ล้ านบาทเป็ นผลมาจากการลงทุนด้ านเครื่ องจักร
โดยจะครบกําหนดชําระคืนในปี 2560 ซึง่ เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องหมุนเวียนของบริ ษัท บริ ษัทน่าจะยังไม่มี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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ความจํ า เป็ นในการออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ใ นระยะเวลาอัน ใกล้ นี ้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท จะพิ จ ารณาตาม
สถานการณ์ และการดําเนินการทางธุรกิจของบริ ษัทในแต่ละขณะประกอบด้ วย และสําหรับการตีมลู ค่าที่ดินใหม่เป็ น
การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ใหม่ใ นปี 2559 ซึ่ง เป็ นการดํ าเนิ น การตามปกติ ที่ จ ะมี ก ารดํ าเนิ น การในทุก รอบ
ระยะเวลา 3 – 5 ปี
นายชัย ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการตีมลู ค่าที่ดินไม่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนแต่บนั ทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จซึง่ จะไม่ถือเป็ นผลการดําเนินงานของบริ ษัท และการดําเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่
ทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เป็ นการดําเนินการตามมาตรฐานบัญชี
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินลงทุนชัว่ คราวในบริ ษัทร่ วมตามที่ปรากฏใน
งบแสดงฐานะทางการเงินนัน้ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด และสาเหตุของการปรับเพิ่มขึน้
ของค่าใช้ จ่ายพนักงานและค่าใช้ จ่ายทางการตลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 รายการเจ้ าหนี อ้ ื่น
พร้ อมทัง้ ให้ คําแนะนําว่าในการจัดทํางบการเงินบริ ษัทควรระบุตวั เลขในรายการเดียวกันให้ ตรงกันในทุกรายการ
เพื่อมิให้ เกิดความสับสนกับผู้ใช้ งบการเงินดังกล่าว
นางสาวเทียนทิพย์ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าเงินลงทุนชัว่ คราวนัน้ เป็ นการที่บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง
จํากัด นําพันธบัตรไปคํ ้าประกันสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า สําหรับโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ซึง่ ครบกําหนดแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2559 และบริ ษัทไม่ได้ มีการดําเนินการวางพันธบัตรเพื่อคํ ้าประกันสัญญา
ในลัก ษณะดัง กล่าวแล้ ว สํ าหรั บ การเพิ่ มขึน้ ของค่าใช้ จ่ ายพนัก งานและค่าใช้ จ่ ายทางการตลาดในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 รายการเจ้ าหนี ้อื่นนัน้ ในส่วนของค่าใช้ จ่ายพนักงานนันส่
้ วนหนึ่งเป็ นการตัง้
ค่าใช้ จ่ายในส่วนของเงินโบนัสของพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงรอบ
ระยะเวลาบัญชี ของบริ ษัท สําหรั บในส่วนของค่าใช้ จ่ายทางการตลาดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ เตรี ยมไว้ สําหรั บการจัด
รายการส่งเสริ มการขายในช่วงฤดูหนาว ซึง่ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่ได้ มีการจัดรายการส่งเสริ มการขายในช่วงนี ้
นายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ ชี แ้ จงเพิ่มเติมว่ารายการดังกล่าวเป็ นเพียงการแจกแจง
ลักษณะของเจ้ าหนี ้เท่านันไม่
้ ใช่เป็ นรายการค่าใช้ จ่าย
นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ คําแนะนําในการจัดทํางบการเงินและจะรับข้ อคิดเห็น
ดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี ้ นายศัก ดิ์ ชั ย ได้ ใ ห้ คํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท ควรพิ จ ารณาให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษแก่
ผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริ มการขายแยกต่างหากจากการเข้ าร่ วมรายการของผู้บริ โภค
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการได้ รับรางวัลเพิ่มมากขึ ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ ความสนใจในรายการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทและ
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ให้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในฐานะผู้บริ โภคต่อไป
เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาลงมติอนุม ัติงบการเงิน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้ อมทังรั้ บทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ซึง่ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก
บริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จํ ากัด พร้ อมรั บทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี ตามรายละเอี ยดที่ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 5

172,108,431

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย ซึง่ รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่ง
ให้ แ ก่ผ้ ู ถื อ หุ้ นแล้ ว โดยขอให้ นางสาวเที ย นทิ พ ย์ นาราช รองกรรมการผู้ จั ด การสายงานการเงิ น และ
การบัญชี เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวเทียนทิพย์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของ
บริ ษั ท จากเริ่ มต้ นในวั น ที่ 1 มกราคมและสิ น้ สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคมของทุ ก ปี เป็ นเริ่ มต้ นในวั น ที่
1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชี แรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา
9 เดือน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ จากผลการดําเนินงานตาม
รอบระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทมีกํ าไรสุทธิ จํานวน 887,213,835 บาท ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
6/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการงวด 9 เดือน สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
จํานวน 468,750,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 52.8 ของกําไรสุทธิรวม ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่าย
เงิ นปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก เนื่ องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้
ครบถ้ วนตามที่ กฎหมายกําหนดแล้ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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หุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็ น
เงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในคราวนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 262,500,000
บาท โดยจะจ่ ายให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ที่ มี ชื่ อปรากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อหุ้ น (Record Date) ในวัน ที่
6 ธัน วาคม 2559 โดยกํ า หนดวัน รวบรวมรายชื ่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัต ิห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2551) โดยวิ ธี ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น ในวัน ที่
7 ธัน วาคม 2559 โดยไม่ต้ อ งจัด สรรกํ าไรสุท ธิ เป็ นทุนสํ ารองอีก เนื่ องจากบริ ษัท ได้ จัด สรรไว้ ค รบถ้ วนตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฎว่า
ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง
รั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 6

172,108,431

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวิกรม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. กําหนดว่าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ นจากตําแหน่ง
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับ
หนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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1.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

2.

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

3.

นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี ้ กรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ทัง้ 3 คน แสดงความประสงค์ข อออกจาก
ห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้ วเสร็ จ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยในระหว่างนีน้ ายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
จะทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทนนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ
ต่อจากนัน้ นายวิกรม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทและระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษั ท จึ ง ได้ ดํ าเนิ น การตามกระบวนการสรรหาตามหลัก เกณฑ์
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในวิ ช าชี พ รวมถึ ง องค์ ป ระกอบของจํ า นวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษั ท ตลอดจนประสิ ท ธิ ภ าพและผลการ
ปฏิ บัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ วงที่ ผ่ านมาแล้ วเห็ น ว่ากรรมการทัง้ 3 คนมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ วว่านายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน และสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนําต่าง ๆ
ได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริ ษัท
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อจึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตังนายประสิ
้
ทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ซึ่งจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลา
ครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2562 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ และนายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ
ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติ ย่ อและข้ อมูล ของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิ ย ามและคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษัท
ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในคราวนี เ้ รี ยงตามลํ าดับเป็ นรายบุคคล และเพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิ บาลที่ ดี ขอให้ ผ้ ูถื อหุ้นและผู้รั บ
มอบฉันทะทุกท่ านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ ว่าจะลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้ วย ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสี ยง
ลงคะแนน และส่งให้ พนักงานของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนเสียงต่อไป
ทังนี
้ ้ เมื่อเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน
กลับเข้ าห้ องประชุ ม พร้ อมทัง้ เชิ ญนายประสิ ทธิ์ โฆวิ ไลกู ล ประธานกรรมการทํ าหน้ าที่ ประธานที่ ประชุ มและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตังกรรมการ
้
แต่ละคน ดังนี ้
1.

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เห็นด้ วยจํานวน

172,108,231

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน
2.

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

172,108,231

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

17/27

3.

นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล
เห็นด้ วยจํานวน

กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

172,108,231

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนมกราคม
ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2560 โดยขอให้ นางสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช ประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวพจนีย์ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ ภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ชุดย่อย สําหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท
ซึง่ เป็ นจํานวนเดียวกันกับปี 2559 และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีจงึ ขอแสดงรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

จํานวน 50,000 บาทต่อเดือน

- รองประธานกรรมการ

จํานวน 35,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการ

จํานวน 30,000 บาทต่อเดือน

2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการตรวจสอบ

จํานวน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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9,000 บาทต่อเดือน

3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

4. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวชวุฒิกลุ ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนและบําเหน็จ
ของกรรมการว่าการกําหนดค่าตอบแทนและเงินบําเหน็จกรรมการควรอ้ างอิงและสอดคล้ องกับผลการดําเนินการ
ของบริ ษัท ซึ่ง หากในปี ใดบริ ษัท มี ผ ลการดํ าเนิ น งานที่ ดี กรรมการบริ ษัท ก็ ค วรจะได้ รั บ ค่า ตอบแทนที่ ดี ต าม
ผลประกอบการดังกล่าวเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจดทะเบียน
โดยทัว่ ไปจะกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ว่าค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็ นจํานวนร้ อยละเท่าใดของกําไรสุทธิ หรื อ
เงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งหลักเกณฑ์ ดงั กล่าวก็ถือว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี ้ ในการจ่ายเงิ นบําเหน็จ
กรรมการประจําปี 2560 ขอเสนอว่าบริ ษัทควรจัดสรรให้ แก่กรรมการเต็มตามจํานวน 34,000,000 บาทตามที่เสนอ
ในวาระที่ 8

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายศิริวฒ
ั น์ สําหรั บข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ
เงินบําเหน็จของกรรมการซึง่ ถือเป็ นกําลังใจที่สําคัญกับกรรมการทุกท่าน พร้ อมทังขอเรี
้
ยนว่ากรรมการบริ ษัททุกท่าน
มุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความทุ่มเทและยึดมัน่ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี กล่าวขอบคุณนายศิริวฒ
ั น์สําหรั บข้ อคิดเห็น และรั บจะนําข้ อคิดเห็น
ดังกล่าวเสนอให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึง เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ เสนอ
ข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามที่เสนอ โดยอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

172,108,140

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติเ งิ นบํ าเหน็จกรรมการประจํ าปี 2560 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวพจนีย์ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและอ้ างอิงจาก
อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ งิ น บํ า เหน็ จ สะท้ อ นถึ ง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
34,000,000 บาท รวมถึงมอบอํ านาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิ จารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป พร้ อมทัง้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทจัดสรรเงินบําเหน็จประจําปี 2559 ให้ กบั กรรมการ
บริ ษัทเป็ นจํานวน 25,000,000 บาทจากจํานวนเงินบําเหน็จที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นจํานวน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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29,000,000 บาท โดยรายละเอี ย ดเงิ น บํ าเหน็ จ กรรมการเป็ นรายบุค คลสํ าหรั บ ปี 2559 ปรากฏอยู่ใ นหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 89 ถึงหน้ าที่ 91 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ นางสาวพจนี ย์ กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิ กุล สําหรั บ ข้ อแนะนํ าเรื่ อ ง
การจัดสรรเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 ที่ได้ นําเสนอในวาระก่อน ซึง่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ
ได้ นําข้ อแนะนําดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 และ
การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงิ นบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เ กิน 34,000,000 บาท พร้ อมทัง้ มอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจ ารณาจัด สรร
เงินบําเหน็จดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป โดยอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

172,104,751

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9978

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

3,400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0019

งดออกเสียงจํานวน

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี 2560 และกํ า หนด
ค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2560
และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม
นายวิกรม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1.

นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อ

2.

นางสาวสุรีย์รัตน์

ทองอรุ ณแสง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ

3.

นายเอกสิทธิ์

ชูธรรมสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ

4.

นางสาวนภาพร

สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494

คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทสําหรั บปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นเงินจํานวน 2,519,300 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา แต่จํานวน
ค่าสอบบัญชี รวมของปี 2560 ที่ สูงกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2559 ที่ กํ าหนดไว้ จํานวน 2,157,300 บาท เป็ นจํ านวน
362,000 บาทนัน้ เนื่ องมาจากจํ านวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงิ นที่ แตกต่างกัน กล่าวคือในปี 2559
บริ ษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีเพี ยง 9 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท แต่ในปี 2560 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทาน
งบการเงิน 3 ไตรมาส ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ซึง่ บริ ษัทจะ
จ่ายตามจริ ง สําหรั บ รายละเอีย ดค่าสอบบัญ ชีเ ปรี ย บเทีย บปี 2559 และ 2560 ได้ แ สดงไว้ ใ นหนัง สือเชิญ
ประชุมที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่าวแต่อย่างใด จึง มีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชี ท่านใด
ที่ปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์
อัน ประกอบด้ วย ผลการปฏิบ ัติง าน ประสบการณ์ ความพร้ อมของบุค ลากร และมาตรฐานการปฏิบ ัติง าน
ซึ่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีในปี
ที่ผ่านมาเป็ นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็ นที่ยอมรั บ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
ข้ อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับงบการเงินสําหรับปี 2560 ตามที่เสนอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 4439 หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 คนใด
คนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ
งบการเงิน สําหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นเงินจํานวน 2,519,300 บาท ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 10

172,108,451

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ปรากฏว่าผู้ถื อหุ้น
มีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะสรุ ปประเด็นได้ ดังนี ้
นายสิทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อแนะนําว่าบริ ษัทควรเปิ ดดําเนินการร้ านอาหารภายใน
อาคาร FYI Center เนื่องจากเป็ นอาคารที่มีทําเลที่ ตงเหมาะสมและมี
ั้
ร้านอาหารเปิ ดดําเนินการค่อนข้ างน้ อย
พร้ อมทัง้ สอบถามถึงเหตุผลในการยกเลิกระบบบัตรสมาชิกโออิชิแบบบัตรพลาสติกแข็ง และเปลี่ยนมาเป็ นระบบ
การสะสมคะแนนเพื่ อรั บส่วนลดผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ แทน ซึ่งเห็นว่าระบบบัตรสมาชิ ก
แบบเดิมเป็ นระบบที่ดี สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภค ใช้ งานได้ โดยง่ายและมีสิทธิ ประโยชน์ที่มากกว่า ซึง่ การใช้ ระบบ
สะสมคะแนนแบบใหม่นีอ้ าจส่ง ผลกระทบต่อผู้ใช้ บ ริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มผู้บริ โภคที่ ไม่ถ นัดการใช้
เทคโนโลยี พร้ อมทัง้ สอบถามถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ สําหรับร้ านอาหารแบรนด์คาคาชิ ซึง่ มีผลการดําเนินงาน
ไม่เป็ นที่น่าพอใจ และสาเหตุของการปิ ดดําเนินการร้ านชาบูชิ สาขาอิมพีเรี ยล สําโรง
นายมารุ ต บู ร ณะเศรษฐกุ ล กล่ า วขอบคุณ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ แนะนํ า สํ า หรั บ การเปิ ด
ดําเนินการร้ านอาหารภายในอาคาร FYI Center ซึง่ จะได้ รับข้ อแนะนําดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป พร้ อมทัง้ ชี แ้ จงให้ ที่ประชุมทราบถึงการปรั บปรุ งระบบสิทธิ ประโยชน์ จากบัตรสมาชิกแบบบัตร
พลาสติกเป็ นระบบการสะสมคะแนนเพื่อรับส่วนลดผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ บริ ษัทได้ มีการ
พิจารณาแล้ วว่าการใช้ ระบบใหม่จะเป็ นประโยชน์ มากกว่าบัตรพลาสติกซึ่งจะมีประโยชน์ ในด้ านส่วนลดเพียง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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อย่างเดียว แต่ระบบใหม่จะมีสิทธิประโยชน์ในด้ านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ ้นอีกมากมาย อาทิ การเข้ าถึงได้ ของผู้บริ โภค
และการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารหรื อสิทธิ ประโยชน์ ต่าง ๆ ได้ โดยตรงและทั่วถึงมากยิ่งขึน้ สําหรั บ
แผนงานและกลยุทธ์ ทางธุรกิจของร้ านคาคาชินนั ้ ขอเรี ยนว่าขณะนีท้ างทีมผู้บริ หารอยู่ระหว่างการปรับแนวทาง
และกลยุทธ์ ร้านคาคาชิในรู ปแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าร้ านคาคาชิภายใต้ แนวทางและกลยุทธ์ ใหม่จะสามารถทํ าให้
ร้ านคาคาชิกลับมามีผลการดําเนินงานเป็ นที่น่าพอใจได้ ในอนาคต พร้ อมทัง้ มอบหมายนายไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุร กิ จอาหาร เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอีย ดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับบัตรสมาชิ กและการปิ ด
ดําเนินการร้ านชาบูชิ สาขาอิมพีเรี ยล เวิลด์ สําโรง ต่อที่ประชุม
นายไพศาล ชี แ้ จงให้ ที่ประชุมทราบเพิ่ มเติมว่าในการพิ จารณาเปิ ดและปิ ดดําเนิ น การสาขา
ร้ านอาหารนัน้ บริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการการลงทุ น ซึ่ง จะพิ จ ารณาจากความเหมาะสมด้ า น
ผลประกอบการและกลไกทางการตลาดเป็ นสําคัญ โดยจะได้ รับข้ อแนะนําของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดําเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป สําหรั บการปรับปรุ งระบบบัตรสมาชิกนัน้ ทางบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าระบบสะสม
คะแนนในรู ปแบบใหม่จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภคมากยิ่งขึ ้น ทังในส่
้ วนของความสะดวกในการใช้ งาน การสื่อสาร
และมอบสิทธิประโยชน์ได้ โดยตรงและมีความสอดคล้ องกับแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่เน้ นการใช้
งานแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่มากยิ่งขึน้ ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้ สามารถรองรั บการใช้
บริ การได้ ดียิ่งขึ ้น บริ ษัทจึงมิได้ นํามามอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันนี ้ โดยบริ ษัทจะจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี ้ ภายหลังการปรับปรุ งระบบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้ องทํา
การดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่ และลงทะเบียนเข้ าใช้ งานระบบเพื่อการสะสมคะแนนและการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
จากบริ ษัท
นางสาวณิศรา จรู ญรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงงบประมาณการลงทุน หรื อ CAPEX ในปี
ที่ผ่านมาว่าเป็ นการลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใช่หรื อไม่ โดยสามารถใช้ ได้ ในปี 2560 เลยหรื อไม่ และสามารถ
เพิ่มกํ าลังการผลิตของบริ ษัทได้ ประมาณร้ อยละเท่าใด พร้ อมทัง้ สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ ระหว่างธุรกิ จ
เครื่ องดื่มและธุรกิจร้ านอาหารในช่วง 3-5 ปี ข้ างหน้ า แนวทางหรื อกลยุทธ์ ในการปรั บปรุ งอัตรากําไรของธุรกิจ
อาหาร และประมาณการความเติบโตของยอดขายในปี 2560 รวมถึงสอบถามสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรื อ free
float ซึง่ ในปี ที่ผ่านมามีอตั ราลดลงจากเดิมร้ อยละ 20 ว่าในปี นี ้มีสดั ส่วนเป็ นเท่าใด
นายมารุ ต ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าในส่วนของงบการลงทุนเป็ นการลงทุนของธุรกิจเครื่ องดื่มใน
การขยายสายการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื ้อ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 4 โดยสายการผลิต
ดังกล่าวได้ เริ่ มดําเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์แล้ วเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และมีอตั ราการใช้ กําลังการ
ผลิ ต โดยประมาณอยู่ ที่ ร้ อยละ 74 หรื อ ประมาณ 15 ล้ านขวดต่ อเดื อนซึ่ง จะช่ ว ยเสริ ม กํ า ลัง การผลิ ต ที่ มี อ ยู่
ในปั จจุบนั ในส่วนของสัดส่วนอัตราการทํากําไรระหว่างธุรกิจเครื่ องดื่มและธุรกิจร้ านอาหารนันโดยหลั
้
กการธุรกิจ
เครื่ องดื่มมีสัดส่วนที่ ดีกว่า แต่สําหรั บธุรกิ อาหารบริ ษัทอยู่ระหว่างการดําเนิ นกลยุทธ์ ปรั บโครงสร้ างของธุรกิ จ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560
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อาหารซึง่ มีแนวโน้ มอัตราการทํากําไรที่ดีขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ธุรกิจอาหารได้ รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและต้ นทุน
วัตถุดิบที่ปรั บสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงติดตามสถานการณ์ และวางแผนบริ หารจัดการเพื่อให้
ลดผลกระทบให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อสร้ างอัตราการทําไรของธุรกิจให้ ดียิ่งขึ ้น
นางศศินี เหมทานนท์ ชีแ้ จงเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยว่า ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรื อ free float ประมาณร้ อยละ 20
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงแนวโน้ มการเติบโตของบริ ษัทในปี 2560
ว่าจากการลงทุนด้ านกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความเติบโตของ
ธุรกิจ รวมถึงการดําเนินการทางการตลาดที่มงุ่ เน้ นการสร้ างความรับรู้ และแข็งแกร่ งของตราสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า
ของโออิชิจนสามารถครองความเป็ นที่ หนึ่งไว้ ได้ และสร้ างความเติบโตจากการรั บจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ ให้ แก่กลุ่ม
พันธมิตรทางการค้ าต่าง ๆ ตลอดจนการขยายตลาดการจัดจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศที่ได้ ดําเนินการโดยเน้ น
การบริ หารจัดการเงินลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้ ความร่ วมมือกับกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่ดีใน
ตลาดต่างประเทศ จากการดําเนินการและความสําเร็ จดังกล่าวข้ างต้ นย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึงความแข็งแกร่ งของ
ธุรกิจเครื่ องดื่มได้ เป็ นอย่างดี สําหรั บธุรกิ จอาหาร บริ ษัทมีการดําเนิ นการตามกลยุทธ์ การปรั บโครงสร้ างธุรกิ จ
อาหารซึ่งเห็นได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมจากการเปิ ดดําเนินการร้ านโออิชิ บุฟเฟต์ ภายใต้ รูปแบบและแนวคิดใหม่ภายใต้ ชื่อ
“โออิชิ อีทเธอเรี ยม” โดยเปิ ดดําเนิ นการสาขาแรกที่ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พระรามเก้ า ซึ่งได้ รับการตอบรั บจาก
ผู้บริ โภคเป็ นอย่างดี ในโอกาสนี ้ จึงขอเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ ลองสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ที่ร้านโออิชิ
อีทเธอเรี ยม นอกจากนี ้ การดําเนิ น การในการขยายหรื อปิ ดดําเนิ น การสาขาร้ านอาหาร ทางบริ ษัทพิ จ ารณา
ดําเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกิจเป็ นสําคัญ ซึง่ ย่อมแสดงให้ เห็นถึง
ความมุ่ง มั่น ทุ่ม เทในการสร้ างความเติ บ โตของธุ ร กิ จ อาหารได้ เ ป็ นอย่ างดี ในส่วนของสัด ส่วนระหว่างธุ ร กิ จ
เครื่ องดื่มและธุรกิจอาหารนัน้ ตามหลักการแล้ วธุรกิจเครื่ องดื่มจะมีสดั ส่วนและอัตราการเติบโตที่ดีกว่า ในขณะที่
ธุรกิจอาหารซึ่งมีค่าใช้ จ่ายด้ านการลงทุนที่สูงในด้ านการลงทุนขยายสาขาแต่ด้วยแผนงานการปรับกลยุทธ์ และ
การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจอาหารจะสามารถสร้ างความเติบโตได้ อย่างดีในอนาคต
นายปวริ ส สุร กิจติดํารง ผู้รับ มอบฉัน ทะ สอบถามว่าในปั จจุบันมีเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี
การผลิ ต ที่ ทัน สมัย หรื อ ดี ก ว่าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และบรรจุเ ย็ น แบบปลอดเชื อ้ Cold Aseptic Filling ที่ บ ริ ษัท
นํามาใช้ ในธุรกิจเครื่ องดื่มหรื อไม่ และสําหรับกําลังการผลิตในปั จจุบนั ที่มีการใช้ กําลังการผลิตประมาณร้ อยละ 74 นัน้
หากว่าเป็ นช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนจะมีการใช้ กําลังการผลิตถึงร้ อยละ 100 หรื อเกินกว่าร้ อยละ 100
หรื อไม่ รวมถึงบริ ษัทมีแผนงานการบริ หารจัดการกําลังการผลิตอย่างไร พร้ อมทัง้ สอบถามเพิ่ มเติมถึงสัดส่วน
รายได้ ของการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเองเปรี ยบเทียบกับการรับจ้ างผลิต และอัตรากําไรขันต้
้ นจากการรับจ้ างผลิต
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นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในปั จจุบันเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็น
แบบปลอดเชื ้อ Cold Aseptic Filling ยังคงเป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีความปลอดภัย และสามารถถนอมคุณค่า
และรั ก ษารสชาติ ของอาหารได้ ดีที่ สุด สํ าหรั บ การใช้ กํ าลัง การผลิต แม้ ใ นช่วงฤดูก ารขายใหญ่ ใ นช่วงฤดูร้ อน
จะมีการใช้ กําลังการผลิตที่สงู มากเกินกว่าร้ อยละ 100 แต่ทีมงานได้ วางแผนและบริ หารจัดการกําลังการผลิตของ
บริ ษัทให้ มีภาพรวมการใช้ กําลังการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 88-90 ตลอดทังปี
้ ซึง่ ถือว่ากําลังการผลิต
ของบริ ษัทในปั จจุบนั ยังคงมีความเพียงพอสําหรับรองรับการผลิตและความต้ องการของตลาด
นายมารุ ต ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการใช้ กําลังการผลิตในช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนในบางช่วง
จะมีก ารใช้ เ กินร้ อยละ 100 ซึ่งบริ ษัท จะพยายามรั ก ษาสมดุล ย์ เพื่อมิให้ มีก ารใช้ กําลัง การผลิต มากเกินควร
จนส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครื่ องจักร เช่น การบริ หารจัดการสินค้ าคงคลัง เป็ นต้ น สําหรับการรับจ้ างผลิต
ขอเรี ยนในส่วนของปริ มาณการผลิ ตว่ าปริ ม าณการผลิ ต สิ น ค้ าที่ รั บ จ้ างผลิ ต คิ ด เป็ นประมาณร้ อยละ 30 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับปริ มาณการผลิตสินค้ าของบริ ษัทเอง และในส่วนของอัตรากําไรขัน้ ต้ นของการรั บจ้ างผลิตนัน้
ขอเรี ยนว่ามีการกํ าหนดในอัตราที่ เหมาะสมและสามารถสร้ างผลกํ าไรให้ แก่กลุ่มบริ ษัทโออิชิได้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
เมื่อ ไม่มีข้ อ ซัก ถามหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ถื อหุ้ น อย่างใดอีก ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทซึ่งมุ่งเน้ นและมุ่งมัน่ ดําเนินการโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต การรักษา
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น การดําเนินธุรกิ จภายใต้ กรอบของกฎหมาย การให้ โอกาสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
รวมถึงการช่วยเหลือสังคมซึง่ บริ ษัทดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ความสําเร็ จของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมานันเป็
้ นผลมาจาก
ความมุ่งมัน่ ทุมเทบริ หารจัดการของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดกลยุทธ์ และ
มอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน จึงขอให้ นายฐาปน กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายฐาปน กล่ าวขอบคุณ ท่ านประธานฯ กรรมการบริ ษั ท และที มผู้ บ ริ ห ารทุก ท่ าน ที่ ทุ่ มเท
ดําเนินการบริ หารจัดการกิจการ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ ข้อแนะนําที่เป็ นประโยชน์ จากท่าน
กรรมการและผู้บริ ห ารที่ ทรงคุณ วุฒิแ ละมี ประสบการณ์ ใ นการบริ หารกิ จ การในด้ านต่าง ๆ จนบริ ษัทประสบ
ผลสําเร็ จเป็ นที่น่าประทับใจในปี ที่ผ่านมา รวมถึง บริ ษัทมีการติดตามสถานการณ์ และกําหนดแผนงานเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมรองรั บกับสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและ
มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ ขอเรี ยนว่าในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทแม้ จะมีการดําเนิ นงานที่มีความเกี่ ยวข้ อง
สัมพันธ์ กับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จหลายบริ ษัท แต่การดําเนิ นการต่าง ๆ เหล่านัน้ ล้ วนเป็ นไปในลักษณะของการ
สนับสนุนและทํางานร่ วมกันเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันของกลุม่
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ร่ วมกันเป็ นสําคัญ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงมัน่ ใจได้ ว่าในการดําเนินการต่าง ๆ
มีการพิจารณาดําเนินการอย่างรอบคอบและคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดสุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ ถื อหุ้ น ทุก ท่านที่ ไ ด้ ส ละเวลามาร่ ว มประชุม รวมถึง
ให้ ข้ อ คิด เห็น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นวัน นี ้ ซึ่ง ถื อ เป็ นกํ า ลัง ใจและแรงสนับ สนุน ที ่ สํา คัญ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารทุก ท่า นในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ต่อ ไป จากนั น้ จึง กล่า วปิ ดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ------------------------------------------- ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)

ลงชื่อ ------------------------------------------- เลขานุการบริ ษัท
(นางศศินี เหมทานนท์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 มกราคม 2560

27/27

