สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วันที่ 30 เมษายน 2557
ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินี กรุ งเทพ รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
กรรมการที่เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายณรงค์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายประสิทธิ์
นายมารุ ต
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นางสุรีย์พร

ศรี สอ้ าน
สิริวฒ
ั นภักดี
คุ้มไพโรจน์
จรุ งธนาภิบาล
ธนวรานิช
โฆวิไลกูล
บูรณะเศรษฐกุล
ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์
ประดิษฐ์ ทศั นีย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้ช่ วยกรรมการผู้จัด การสายงานการเงิ น และ
การบัญชี และเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การกลุม่ งานทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.

นายไพศาล
นางเจษฎากร
นางจิตเกษม

อ่าวสถาพร
ธราธิป
หมูม่ ิ่ง

4.

นางไพฑูรย์

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

นายนิรันดร์
นางสาวนิตยา
นางสาวกนกอร
นางสาวนภาพร

ลีลาเมธวัฒน์
เชษฐโชติรส
ภูริปัญญาวาณิช
สาธิตธรรมพร

โดยนางสาวริ นฤดี นันทวรพันธ์ เจ้ าหน้ าที่ จากบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อ TSD ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวาณิ ช
ตัว แทนจากผู้ ส อบบัญ ชี และนางสาวทิ พ าพร นะมาตร์ ตัว แทนผู้ ถื อ หุ้ น รายย่อย เป็ นผู้ ทํา หน้ าที่ ต รวจสอบ
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริ ษัท
รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ม้ ีผ้ ูถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 195 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 272 ราย รวมเป็ นจํานวน 467 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 173,130,300 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 92.3362 จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
้
านวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 35 กล่า วคือ มีจํานวนผู้ถื อหุ้น เข้ าร่ วมประชุมเกิ น กว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้ น
นับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุม
ไปแล้ วได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 249 ราย
และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 324 ราย รวมเป็ นจํานวน 573 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิ ้น
173,174,682 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.3598 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ชี ้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ นด้ วย
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ น างจิ ตเกษม หมู่มิ่ง ชี แ้ จงหลักเกณฑ์ วิธี การออกเสีย ง
ลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
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1.

บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด หรื อ TSD ซึ่งเป็ น
หน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่ วมสังเกตุการณ์ การนับคะแนนก็สามารถ
ทําได้

2.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง
ตามจํานวนหุ้นที่ ท่านถืออยู่หรื อรั บมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้

3.

ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่
และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ

4.

หากผู้ถื อ หุ้น เห็ น ด้ วยกับ วาระใดไม่ต้ องลงคะแนนเสี ย งในวาระนัน้ แต่ห ากผู้ ถื อหุ้น ท่ านใด
ประสงค์ จ ะออกเสี ย ง ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสีย ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ท่านนัน้ ยกมื อและออกเสี ย ง
ลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และ
จัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
อย่างไรก็ ดี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิ บาลที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 6 เรื่ องพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้
ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้ พนักงาน
ของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนน

5.

สํ า หรั บ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ ผ้ ู ม อบฉั น ทะได้ ร ะบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนไว้ แ ล้ ว ว่ า เห็ น ด้ ว ย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจาก
หนังสือมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะ
ไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสีย ง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง

6.

สําหรั บ เสี ย งที่ เห็ น ด้ วย จะนับ จากจํ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่ ม าประชุม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ลบด้ วยจํานวนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง

7.

สําหรับกรณีที่ถือเป็ นบัตรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึง่ ช่องในบัตรลงคะแนน
หรื อกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่สง่ มอบให้ บริ ษัท หรื อกรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรลงคะแนน
โดยไม่ ล งชื่ อ กํ า กับ บริ เ วณที่ ขี ด ฆ่ า หรื อ กรณี ที่ มี ก ารแยกการลงคะแนนสี ย ง (ยกเว้ น กรณี
คัสโตเดียน)
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8.

ประธานฯ หรื อเลขานุการบริ ษัท จะทําการแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป
หรื ออย่างช้ าจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ทราบทุกวาระก่อนปิ ดการประชุม เพื่ อความสะดวก
รวดเร็ วและไม่เป็ นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุม
ล่าสุดในวาระนัน้ ๆ

9.

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จะประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้






วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสี ยงข้ างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 10 ต้ องได้ รั บ คะแนนเสี ย งเกิ น กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ส่วนวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนันประธานฯ
้
แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่ มดําเนินการประชุมขอเชิญนางสาวกนกอร
ภูริปัญญวาณิ ช ตัวแทนของบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมเป็ นสักขี พยานในการตรวจนับ
คะแนน และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้ าเป็ นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ซึง่ นางสาวทิพาพร
นะมาตร์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอขอเข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
พร้ อมกันนี ้ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดําเนินการประชุม บริ ษัทจะดําเนินการประชุมเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ บริ ษัท สําหรับ
ข้ อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนัน้ ๆ หรื อ
ขอให้ สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้ การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้ เป็ น
การเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

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

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถามและข้ อแก้ ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 3

173,143,301

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2556 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียด
นายมารุ ต นํ าเสนอวี ดิ ทัศน์ ภ าพรวมการดํ าเนิ น งานและกิ จ กรรมของบริ ษัท สําหรั บ ปี 2556
โดยได้ รายงานเพิ่ มเติมถึงผลการดํ าเนิ นงานอันประกอบด้ วยรายได้ ยอดขาย กํ าไร ฐานะทางการเงิ น และ
อัตราส่วนทางการเงิน พร้ อมทัง้ อธิ บายเหตุผลของแต่ละส่วนพอสังเขป รวมถึงได้ รายงานให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ รับ
การจัดอันดับ Credit rating ซึง่ ประเมินและทบทวนโดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ซึง่ บริ ษัทยังคงสถานะระดับเครดิต
ในระดับ A-/Stable ซึ่งเป็ นระดับเดิมติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 โดยระดับเครดิตสําหรั บตราสารหนีข้ องบริ ษัทก็ได้ รับ
การจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันด้ วย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง
พร้ อมกัน นี ้ ได้ ร ายงานแผนการดํ าเนิ น งานในปี 2557 อัน ประกอบด้ วยเป้ าหมายของธุ ร กิ จ
วิสยั ทัศน์ของธุรกิจ กลยุทธ์หลักในการดําเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจในต่างประเทศและนวัตกรรมสินค้ าใหม่แยกตาม
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สายธุ รกิ จ ตลอดจนได้ รายงานถึงการดํ าเนิ นการด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility
(CSR) ของบริ ษัทซึง่ ถือเป็ นพันธกิจและนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งของบริ ษัทในการสนับสนุนโครงการที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม นอกเหนือจากการนําเสนอสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเป็ น
การคืนกําไรสู่สังคม โดยในปี 2557 บริ ษัทจะยังคงสานต่อการดําเนินการด้ านดังกล่าวอย่างต่อ เนื่องโดยจะ
มุ่งเน้ นการสนับสนุนและส่งเสริ มด้ านการศึกษา และสิ่งแวดล้ อมซึ่งถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการพัฒนาบุคคล
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริ วัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุร กิ จเครื่ องดื่ ม
โดยเฉพาะตลาดชาเขียวว่าบริ ษัทมีสดั ส่วนประมาณเท่าใด รวมถึงสอบถามถึงอัตรากําไรสุทธิ ทิศทางและการให้
ความสําคัญ ในแต่ล ะสายธุ รกิ จ ปริ ม าณกํ าลัง การผลิ ต แนวทางและแผนในการขยายธุร กิ จ ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะธุรกิจเครื่ องดื่ม พร้ อมทัง้ กล่าวให้ กําลังใจผู้บริ หารและชมเชยแผนงาน และกลยุทธ์ ในการเชื่อมโยง
ธุรกิจในเครื อโดยเฉพาะการขยายธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงแสดงความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของกลุ่มบริ ษัท และ
วิสยั ทัศน์วา่ จะสามารถคงความเป็ นผู้นําทางการตลาดได้
นายมารุ ต ชี ้แจงส่วนแบ่งทางการตลาด และอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัท พร้ อมทังชี
้ ้แจงว่าบริ ษัท
จะยังให้ ความสําคัญกับธุรกิ จเครื่ องดื่ม เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีความสามารถในการทํากําไรในอัต ราที่ส ูง กว่า
ธุรกิจอาหารแต่ในปั จจุบันอยู่ในสภาวการณ์ การแข่งขันที่สูง จึงมีค่าใช้ จ่ายในการขายและการดําเนินการเพื่อ
ปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ ผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวลดลง
นายพิ ษณุ วิเชี ยรสรรค์ กรรมการ ชี แ้ จงถึงกํ าลังการผลิตของบริ ษัท และรายงานเพิ่ มเติมว่า
บริ ษัทได้ ดําเนินการโครงการลงทุนเครื่ องจักร Cold Aseptic Filling สายที่ 3 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต โดยคาดว่า
จะดําเนินการผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้ ภายในปี 2557 และเมื่อพิจารณาจากกําลังการผลิตในปั จจุบนั บริ ษัทสามารถ
ผลิตสินค้ าได้ เพียงพอกับความต้ องการของตลาดและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
นายณัฐภูมิ ชาวเหนือ ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อเสนอแนะว่าจากแนวทางการดําเนินการที่เน้ นการขยาย
สาขาร้ านอาหารชาบูชิ และสํ าหรั บ ร้ านอาหารอื่ นๆ จะมีการปรั บ ปรุ งพัฒนาหรื อไม่ อาทิ ร้ านโออิชิ บุฟเฟต์
ขอยกตัวอย่างสาขาอาคารไอที สแควร์ หลักสี่ ที่ได้ มีการปรับปรุ งบรรยากาศภายในร้ านให้ ดีขึ ้นแต่เมื่อพิจารณา
รายการอาหารแล้ วเห็นว่ายังไม่ดงึ ดูดผู้บริ โภคเท่าที่ควร จึงขอให้ ทางบริ ษัทพิจารณาปรับปรุ งรายการอาหารให้ มี
ความหลากหลาย แปลกใหม่และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
นายมารุ ต มอบหมายให้ นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิ จอาหาร
เป็ นผู้ชี ้แจงในรายละเอียด
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นายไพศาล ชีแ้ จงว่าธุรกิจอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างสรรค์ และพัฒนา
รายการอาหารเพื่อให้ มีความแปลกใหม่ และหลากหลายตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค รวมถึงบริ ษัท
มุง่ เน้ นและให้ ความสําคัญในการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้บริ โภคจะได้ รับบริ การ
ที่หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนบริ ษัทได้ รับการรับรองคุณภาพจากผู้ให้ การรับรองตามมาตรฐานสากลที่มี
ชื่อเสียงหลากหลายระบบ แต่อย่างไรก็ดีจะรับข้ อแนะนําของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เมื่ อ ไม่มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น ท่ า นใดมี ข้ อ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม พร้ อมทัง้ วาระนี เ้ ป็ นวาระเรี ย นเพื่ อ ทราบจึง
ไม่จําเป็ นต้ องมีการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ ความสนับสนุนและเชื่อมัน่
ในบริ ษัท พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่าน โดยให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจะยังคงทํางานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อ
ความสําเร็ จในการดําเนินงานในปี 2557 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้นําเสนอต่อที่ประชุม
นายวิ กรม รายงานต่อที่ ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณางบการเงิ น ดัง กล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนีแ้ สดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที่ 139 ถึงหน้ าที่ 219 ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิ ริวัฒ น์ วรเวทวุฒิ คุณ สอบถามการขาดทุน จากมหาอุท กภัย ตามที่ ป รากฏในงบกํ าไร
ขาดทุน หน้ า 143 ของรายงานประจําปี ว่าเป็ นการขาดทุน เนื่องมาจากการขอชดเชยจากการประกันภัยใช่หรื อไม่
และขอทราบรายละเอียดการเรี ยกร้ องเงินชดเชยจากการประกันภัย จํานวนการเรี ยกร้ องและจํานวนค่าชดเชย
ที่ได้ รับจริ ง รวมถึงสอบถามรายละเอียดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ลดลงอย่างมาก และรายละเอียด
ต้ นทุนทางการเงิน พร้ อมทัง้ ให้ ข้อแนะนําว่าบริ ษัทควรพิจารณาการปรั บลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 2 บาท
ลงเหลือ 1 บาท
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นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ชีแ้ จงต่อที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากผู้รับประกันภัยใน
ความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัยเป็ นจํานวน 1,370 ล้ านบาท โดยเมื่อสรุ ปผลการพิจารณาของผู้รับประกันภัย
บริ ษัทได้ รับค่าชดเชยจํานวนประมาณ 1,271 ล้ านบาท บริ ษัทจึงได้ รับรู้ ผลขาดทุนจากการปรับประมาณการเงินชดเชย
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 99 ล้ านบาท โดยได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุงบการเงิน
ข้ อ 3 แล้ ว สําหรับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนันเป็
้ นไปตามมาตรฐานบัญชี เช่น การทํา forward contracts
อย่างไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนได้ มีการกําหนดไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วในสัญญา จึงไม่มีผลกระทบทังทางบวกหรื
้
อลบต่อ
การดําเนินงานของบริ ษัท ในส่วนของต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากการที่บริ ษัทมีการขยายการลงทุนจึงมี
จํานวนเงินกู้เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ ระยะเวลา 3 ปี และกําหนดอัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4 ชําระดอกเบี ้ยทุก 6 เดือน โดยในการออกหุ้นกู้ของบริ ษัทถือว่าได้ รับอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่า
บริ ษัทอื่นที่ได้ รับอันดับเครดิตเดียวกัน
ประธานฯ ชี ้แจงถึงการกําหนดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจะนําข้ อเสนอแนะในเรื่ องการลดมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบการเงิ น
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 5

173,174,116

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

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 ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการ
บริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
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นางจิ ต เกษม รายงานต่อ ที่ ป ระชุมทราบว่า จากผลการดํ าเนิ น งานประจํ าปี 2556 บริ ษัท มี
กําไรสุทธิ 455,572,043 บาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายประมาณ
243,750,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 53.50 ของกํ าไรสุทธิ รวมประจํ าปี 2556 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 56,250,000
บาท แล้ วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 จึงขอเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556
ในคราวนี ้ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 187,500,000 บาท แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่มีช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 โดยการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วน
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารอง
ตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง
รั บ ทราบการจ่ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

173,173,817

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ โดยแจ้ งต่อที่ประชุม ดังนี ้
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 17 กํ า หนดว่ า ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามัญ ประจํ า ปี ทุ ก ครั ง้
ให้ กรรมการหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทังหมดพ้
้
นจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะพ้ นจาก
ตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึง่ ในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการ
ซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
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โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายณรงค์

ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2.

นายแมทธิว

กิจโอธาน

กรรมการ

3.

นางสุรีย์พร

ประดิษฐ์ ทศั นีย์ กรรมการ

4.

นายมารุ ต

บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ พ้ น จากตํ าแหน่ ง ตามวาระ 3 ท่ าน ได้ แ ก่ นายณรงค์ ศรี ส อ้ าน นายแมทธิ ว
กิจโอธาน และนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ ได้ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
พร้ อมกันนี ้ได้ มอบหมายให้ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายฐาปน ขอเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการกล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการ และกรรมการ
ทัง้ สองท่านที่ได้ ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถ พร้ อมทัง้ ให้ คําชีแ้ นะและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท
เสมอมา รวมถึงได้ ชี ้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา
ความเหมาะสม อัน ประกอบด้ ว ยคุณ สมบัติ คุณ วุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ รวมถึ ง
องค์ประกอบของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท ตลอดจนผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วง
ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคล เห็นสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังนายมารุ
้
ต บูรณะเศรษฐกุล ที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาสัดส่วนกรรมการทั ้งหมด
ที่เหลืออยู่จํานวน 9 คน เห็นว่ามีสดั ส่วนที่เหมาะสม และกรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพียงพอ
ต่อการบริ หารจัดการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณาไม่ขอเสนอชื่ อบุคคลใดต่อผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จารณา
เลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท แทนกรรมการที่ พ้น จากตําแหน่ง ตามวาระและไม่ป ระสงค์ จ ะกลับ เข้ าดํ ารง
ตําแหน่งดังกล่าว โดยรายละเอียดประวัติย่อและข้ อมูลของนายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พร้ อมทังแจ้
้ งให้
ผู้ถือหุ้นลงมติในการเลือกตังนายมารุ
้
ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราวนีก้ ลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทัง้ ที่ ประสงค์ จ ะลงคะแนนเห็น ด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
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นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ขอเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทกล่าวขอบคุณท่านประธานและ
กรรมการทัง้ สองท่ าน และขอให้ ป รบมื อ เป็ นเกี ย รติ แ ก่ก รรมการทัง้ สามท่ าน อย่ างไรก็ ดี ขอให้ ท่ านประธาน
กรรมการทบทวนและกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก เนื่องจากท่านเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิ ประสบการณ์
ความรู้ และความสามารถเป็ นอย่างมาก
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสําหรับความไว้ วางใจ แต่อย่างไรก็ดีแม้ มิได้ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการของบริ ษัทแต่ก็ยังคงเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะ
สามารถดูแลและให้ ข้อคิดเห็นต่อบริ ษัทในภาพรวมได้
นายศิริวัฒน์ กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการที่ยังคงให้ การดูแลบริ ษัทในภาพรวมต่อไป
เนื่องจากประสบการณ์และความสามารถของท่านประธานกรรมการจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเป็ นอย่างมาก
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ วมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ที่ พ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

171,082,119

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.7919

2,091,700

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.2078

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2558

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงว่าตามที่คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
และอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้ ค่าตอบแทนสะท้ อนถึง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ทุกคณะ
รวมกัน ไม่เ กิน 10,000,000 บาทซึ ่ง เป็ นอัต ราเดีย วกับ ปี 2556 โดยมอบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว สําหรับรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือน
เมษายน 2557 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2558 และการมอบอํ า นาจให้ แก่ ค ณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2557
ถึง เดื อ นมี น าคม 2558 เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่ เ กิ น 10,000,000 บาท โดยมอบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

173,173,619

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วย

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ วและอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้
เงินบําเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 22,000,000
บาท ซึ่งเป็ นจํ านวนลดลงจากปี ก่อน รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี ้
นางศศินี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ แสดงความเห็นว่า
การกํ าหนดเงิ นบําเหน็จกรรมการประจํ าปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ และจํ านวนเงิ นที่ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
ดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
้ ความเหมาะสมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 และ
การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงิ นบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้ างต้ น
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 เป็ นเงินจํานวน
22,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

173,173,619

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วย

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงิน สิ ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2557 และกํา หนดค่าตอบแทน โดยขอให้ น ายวิก รม คุ้ม ไพโรจน์ กรรมการอิส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิก รม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กําหนดว่า “ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายนิ รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 2316 หรื อ นางสาวอรวรรณ
ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7900 คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,434,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา
เป็ นจํานวน 106,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณงานตามแผนงานและรายการทางบัญชีเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุ คคลดังกล่ าวแต่ อย่ างใด จึ งมี ความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษั ท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว
เป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชี
ในปี ที่ผ่านมาเป็ นอย่างดี และมีผลการตรวจสอบที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
23

ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,434,000
บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

173,174,077

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

ไม่เห็นด้ วย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 12.
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 12.

โดยขอให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นางจิตเกษม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริ ษัทได้ ใช้ ระบบการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 12. ในการกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และทําการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 มาโดยตลอด ซึง่
ตามระบบนีบ้ ริ ษัทจะต้ องทําการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และปิ ดต่อเนื่องไป
จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ แต่โดยที่ปัจจุบนั พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ ไ ขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/26 ได้
สนับสนุนให้ บริ ษัทจดทะเบียนใช้ ระบบ Record Date ในการกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน
ระบบการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นซึ่งในระบบ Record Date นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนจะเป็ น
ผู้กําหนดวันกําหนดสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อทําการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 เพียง 1 วัน ถัดจากวันกําหนดรายชื่อ
ดังกล่าว ซึง่ จะทําให้ ระยะเวลาในการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นลดเหลือเพียง 1 วัน จากเดิมที่ต้องปิ ดสมุด
ทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น ก่อ นวัน ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ นระยะเวลาไม่เ กิ น 21 วัน และต้ อ งปิ ดต่อ เนื่ องไปจนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้ วเสร็ จ ซึง่ วิธี Record Date นี ้เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า
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ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่ อวัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2557 จึง
พิจารณาให้ ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 12. ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ฯ มาตรา 89/26 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทสามารถนํา
ระบบ Record Date มาใช้ ได้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับ ข้ อ 12. ปั จจุบัน
“ข้ อ 12. ในระหว่ างยี่ สิ บ เอ็ ด (21) วัน ก่ อนการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น แต่ ล ะครั ง้ บริ ษั ท จะงดรั บ
ลงทะเบี ยนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”
ข้ อบังคับ ข้ อ 12. ที่เสนอขอแก้ ไข
“ข้ อ 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ ทัง้ นี ้ สิทธิ
ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบ แม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
ข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้ องเป็ นวันที่ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่เกินสอง (2) เดือน”
ประธานฯ ชี แ้ จงเพิ่ มเติ มว่า การดํ าเนิ น การดัง กล่าวเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ แ ละอํ านวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่ มเติม ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 12.
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 12.
ตามรายละเอียดที่ เสนอทุก ประการ ด้ วยคะแนนเสีย งเกิ น กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

173,173,682

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9996

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0003

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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วาระที่ 11

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น
มีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะสรุ ปประเด็นได้ ดังนี ้
นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามการเตรี ยมการ
เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ซึ่งสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อ IOD ได้ จัดโครงการ
แนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ว่าบริ ษัทมีแนวทางหรื อความสนใจในการเข้ าร่ วม
โครงการดังกล่าวหรื อไม่ และหากมีความสนใจบริ ษัทจะนําแนวนโยบายต่อต้ านการทุจิตดังกล่าวมาปรั บใช้ กับ
องค์กรอย่างไร
นายฐาปน สิ ริ วัฒ นภัก ดี ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุม ว่ ากลุ่ม บริ ษัท ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การต่อต้ า น
การทุจ ริ ต โดยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ หอการค้ า ไทย และสภาหอการค้ า แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง เป็ นภาคีห นึ่ง ใน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และมีการรณรงค์ให้ พนักงานเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ จากการติดตามและพยายามเข้ าไป
มีส่วนร่ วมกับภาคีอื่นที่เกี่ยวโยงกับภาคเอกชนย่อมแสดงให้ เห็นถึงเจตนาขององค์กรสําหรับการมีส่วนร่ วมและ
ให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สําหรับการนําแนวทางการต่อต้ านทุจริ ตมาปรับใช้ ในองค์กรนัน้
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ กับ การปฏิ บัติ ต ามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ Good Governance โดยให้
ความสําคัญ กับการบริ ห ารจัดการภายในองค์ ก รที่ ดี และมี การส่ง เสริ มกระบวนการบริ ห ารจัดการภายในที่ ดี
โปร่ งใส และมีความเหมาะสม เช่น การมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ างที่ ดี ซึ่งผู้บริ หารและพนักงานทุกลําดับขัน้
ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว โดยภายในองค์ กรมิได้ ดําเนินการภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย
เท่านันแต่
้ ให้ ความสําคัญกับเรื่ องจริ ยธรรมและคุณธรรมด้ วย
นายธี ร ชาติ กิ จ รุ่ ง เรื องไพศาล ผู้ถื อหุ้น สอบถามถึง สถานการณ์ ปัจ จุบันของผลิ ตภัณฑ์ และ
ร้ านอาหารของบริ ษัท อาทิ โออิชิขวดแก้ ว ชาคูลล์ ซ่า สาหร่ ายทอดกรอบโอโนริ คาคาชิ และคะโซคุเต เป็ นต้ น
รวมถึงแนวทางดําเนินการสําหรับผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าว ตลอดจนสอบถามถึงอัตรากําไรสุทธิ ที่ลดลงและแผนการ
ดําเนินงานและความคาดหมายในเรื่ องดังกล่าวว่าเป็ นอย่างไร
นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ชี แ้ จงถึงสถานการณ์ และยอดขายของผลิ ตภัณฑ์ โออิ ชิขวดแก้ ว
แผนการดําเนินการทําการตลาดใหม่ (relaunch) สําหรับผลิตภัณฑ์ชาคูลล์ซ่า และแนวทางการหยุดดําเนินการ
สําหรับสาหร่ ายทอดกรอบโอโนริ เนื่องจากช่องทางการจัดจํ าหน่ายที่จํากัด อัตรากํ าไรสุทธิ ที่ค่อนข้ างตํ่า และ
ทิ ศ ทางตลาดโดยรวมที่ มี มูล ค่าลดลงอย่ างต่อ เนื่ อง สํ า หรั บ อัต รากํ าไรสุท ธิ ท่ี ล ดลงส่วนสํ าคัญ มาจากธุ ร กิ จ
เครื่ องดื่มที่มีสถานการณ์ การแข่งขันที่รุนแรงมากส่งผลให้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายด้ านการขายและการดําเนินการเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง แต่อย่างไรก็ดีบริ ษัทมีการบริ หารจัดการด้ านค่าใช้ จ่ายอย่างระมัดระวัง พร้ อมทัง้
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ขอให้ นายไพศาล อ่าวสถาพร เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่ มเติมสําหรั บธุรกิ จ สาหร่ ายและสถานการณ์ ของธุรกิ จ
ร้ านอาหาร
นายไพศาล ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าภาพรวมธุรกิจสาหร่ ายตกลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้ อจํ ากัดของ
การจัดหาวัตถุดิบที่มีจํานวนน้ อยและมีราคาสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรหยุดดําเนินการและพิจารณา
ดําเนินการสินค้ าอื่นแทน สําหรับคะโซคุเตซึง่ เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอุด้งจากประเทศญี่ปุ่น ซึง่ เมื่อเปิ ดดําเนินการ
มาระยะหนึง่ พบว่าไม่เป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้บริ โภคในประเทศไทย จึงพิจารณาหยุดดําเนินการสําหรับธุรกิจดังกล่าว
และสําหรับร้ านอาหารคาคาชิซงึ่ เป็ นธุรกิจอาหารประเภทข้ าวหน้ าต่างๆ ซึง่ เข้ ากับพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย
เห็นว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดําเนินการขยายสาขา
นายอภิ ชิ ต เตชะวงศ์ อ นัน ต์ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ใ นการคงสถานะผู้ นํ า ทาง
การตลาดในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเครื่ องดื่ม และแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียนว่ามีการศึกษามูลค่าตลาดหรื อไม่ บริ ษัทมีการวางแผนการดําเนินการอย่างไร และจะมีการ
พิจารณาการขยายกําลังการผลิตในต่างประเทศหรื อไม่
นายมารุ ต ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีแผนกลยุทธ์ ในการทําการตลาดในฐานะผู้นําโดยเน้ นการสร้ างความ
แตกต่าง การสร้ างความแข็งแกร่ งของตราสินค้ า การสร้ างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภค รวมถึงการทําการตลาดมีการวางกลยุทธ์ ทงั ้ ระยะสันและระยะยาว
้
ทัง้ การทําการตลาดที่
แปลกใหม่น่าสนใจหลากหลายรู ปแบบ และการสร้ างความแข็งแกร่ งของตราสินค้ าซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์ สําคัญที่ทําให้
บริ ษัทยังคงความเป็ นผู้นําทางการตลาด สําหรับการขยายธุรกิจไปยังกลุม่ ประเทศอาเซียน บริ ษัทได้ ศกึ ษาและวาง
กลยุทธ์ ที่หลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยบริ ษัทได้ วาง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็ นผู้นําทางการตลาดในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชา รวมถึงเริ่ มวางจําหน่ายในอีกหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สาธารณรั ฐสิงคโปร์ และสาธารณรั ฐแห่ง
สหภาพพม่า โดยมี ก ารวางแผนในระยะ 5 ปี เพื่ อเป็ นผู้นํ าทางการตลาด สํ าหรั บ การผลิ ต ในต่างประเทศจะ
พิ จารณาตามความเหมาะสมหากมีการเติบโตของตลาดเพี ย งพอ และการผลิต ในประเทศดัง กล่าวสามารถ
ลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั กําลังการผลิตในประเทศไทยยังคงเพียงพอต่อ
การจําหน่ายทังในและต่
้
างประเทศดังที่ได้ เรี ยนข้ างต้ น
นายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางและแผนงานในการเป็ นผู้เชี่ยวชาญครบวงจร
ด้ านอาหารญี่ ปุ่ น รวมถึง การทดลองตลาดของร้ านอาหารเป็ นแนวทางหรื อหลัก เกณฑ์ อย่ างไร พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อแนะนําว่าเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของสินค้ าเห็นว่าสินค้ าของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพดีซงึ่ โดยส่วนตัวเห็นว่าผลิตภัณฑ์
ชาเขียวของบริ ษัทมีรสชาติใกล้ เคียงกับต้ นตํารับมากที่สดุ จึงควรพิจารณาการคงคุณภาพสินค้ าในการจัดจําหน่าย
ในต่ างประเทศ ดัง นัน้ การวางแผนการผลิ ต ในต่า งประเทศเห็ น ว่ าหากจะมี ก ารดํ าเนิ น การต้ อ งพิ จ ารณาให้
เหมาะสมเนื่องจากส่วนผสมหลักมีส่วนสําคัญต่อรสชาติ การผลิตในต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์ได้ จึงขอทราบมาตรการในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หากมีการผลิตในต่างประเทศ
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นายวิชัย กิตติวงศ์วฒ
ั นา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเติบโต
ของตลาดที่เติบโตเพิ่มขึ ้นและจํานวนสินค้ าที่สามารถจําหน่ายได้ สําหรับการจัดจําหน่ายในต่างประเทศบริ ษัทมี
แนวทาง แผนงานทางการตลาดหรื อกลยุทธ์ในการกระตุ้นความเติบโตของตลาดหรื อไม่ และสอบถามอัตรากําไร
นายฐาปน ชี แ้ จงเกี่ ยวข้ องกับภาพรวมของธุ รกิ จว่าสําหรั บธุร กิ จอาหารบริ ษัทเป็ นผู้ นํ า ด้ า น
ร้ านอาหารแบบบุฟเฟต์ สไตล์ ญี่ปุ่นที่ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึงได้ และผู้บริ หารได้ ให้ ความสําคัญ กับ การพัฒนา
รู ปแบบและความหลากหลายของสินค้ าเพื่อให้ เข้ าถึงและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดียิ่งขึ ้น เช่น การ
สร้ างสรรค์รายการอาหารร้ านโออิชิ ราเมน ให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคในแต่ละพื ้นที่ รวมถึงบริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญกับ
ธุรกิจร้ านอาหารโดยมีแผนการดําเนินการและการลงทุนขยายธุรกิจทังระยะกลางและระยะยาวอย่
้
างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
บริ ษัทให้ ความสําคัญสูงสุดในการสร้ างความรั บ รู้ และยอมรั บ ในตราสิน ค้ าของบริ ษัท ซึ่ง ถื อเป็ นกลไกสําคัญ
ในการคงความเป็ นผู้นําทังในธุ
้ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มสไตล์ญี่ปนุ่
สําหรั บธุรกิจเครื่ องดื่ม จากสภาวการณ์ การแข่งขันที่รุนแรงบริ ษัทมีภารกิจสําคัญในการขยาย
และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ซึง่ ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายในการทํากิจกรรมทางการตลาดเพิ่มสูงขึ ้นส่งผลให้ อตั รากําไร
สุทธิ ลดลง แต่บริ ษัทยังคงมีสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ งและสามารถลงทุนในการสร้ างความแข็งแกร่ งของ
ตราสินค้ า การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มศักยภาพการ
แข่งขันและสามารถคงความเป็ นผู้นําทางการตลาดได้ ซึง่ จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงบริ ษัทมี
การเชื่อมโยงเครื อข่ายทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท อาทิ การจัดจําหน่ายในประเทศมาเลเซียซึง่ ถือเป็ นการสร้ างโอกาส
ทางธุรกิ จที่ดี การได้ รับข้ อมูลทางธุรกิจในพื น้ ที่เพื่อการพัฒนาสินค้ าให้ ตอบสนองได้ ตรงต่อความต้ องการและ
พฤติ กรรมการบริ โภคในประเทศนัน้ ๆ รวมถึงการพิ จ ารณาขยายฐานผู้บ ริ โภคไปยัง กลุ่มลูกค้ าใหม่ๆ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และกลุ่มผู้บริ โภคผ่านเครื อข่ายทางอิเล็กทรอนิ กส์ และการพัฒนานวัตกรรมสิน ค้ าใหม่ๆ ที่
ตอบสนองกลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มใหม่ๆ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ “คาบูเซฉะ” ชาเขียวที่มีคุณภาพสูงเป็ นสินค้ า
ระดับพรี เมียมซึ่งจะเห็นได้ ว่าจากแผนการดําเนินงานและกลยุทธ์ ทางธุรกิ จ บริ ษัทสามารถดําเนินการได้ อย่าง
ครบถ้ วนและครอบคลุมในทุกช่องทาง นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ เช่น การขยายธุรกิจร้ านอาหารญี่ปุ่นสู่ร้านอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) อีกด้ วย สุดท้ ายนี ้
ขอเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทว่าจากแผนการดําเนินการและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจต่างๆ
บริ ษัทจะสามารถคงความเป็ นผู้นําทัง้ ในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมี
ข้ อซัก ถามหรื อต้ อ งการรั บทราบข้ อ มูลของบริ ษัทเพิ่มเติมสามารถเข้ าร่ วมการพบปะนักลงทุนซึ่ง บริ ษัท จัดขึน้
อย่างสมํ่าเสมอได้
นายมารุ ต ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทมีปริ มาณการจําหน่ายสินค้ าในอัตราที่เติบโตมากกว่าปี ก่อน
ซึง่ สอดคล้ องกับทิศทางของตลาดที่เติบโตขึ ้น
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นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ ให้ ข้อแนะนําว่าบริ ษัทควรพิจารณา
ขยายพืน้ ที่ภายในร้ านชาบูชิสาขาศูนย์ การค้ าเดอะมอลล์ ท่าพระ เพื่อรองรั บการเข้ าใช้ บริ การของผู้บริ โภคที่ มี
จํานวนมาก การปรับการบริ การจัดการด้ านบัตรคิวให้ มีประสิทธิภาพ และการดูแลอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ มีความพร้ อม
ให้ บริ การอยู่เสมอ เพื่อมิให้ เสียโอกาสทางธุรกิจ
นายฐาปน กล่าวขอบคุณสําหรับข้ อแนะนําและการสนับสนุนร้ านอาหารของบริ ษัท โดยบริ ษัท
จะรับข้ อแนะนําของท่านไปพิจารณาปรับปรุ งการให้ บริ การต่อไป
นายศิ ริ วัฒ น์ วรเวทวุฒิ คุณ สอบถามถึ ง ความเป็ นไปได้ ใ นการรั บ จ้ า งผลิ ต สิ น ค้ าประเภท
เครื่ องดื่มให้ แก่ตน
นายฐาปน ชีแ้ จงว่าบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ และข้ อกําหนดในการรั บจ้ างผลิตซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ความสนใจสามารถนําเสนอข้ อมูลเพื่อนําไปพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม ให้ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในวันนี ้ จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 และสิ ้นสุดการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริ ษัท
ปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริ ษัท
(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)
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