
-ร่าง- 

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

วันที่ 27 เมษายน 2558 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

                              

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

8. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 

9. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 

2. นางเจษฎากร โคชส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

3. นางจิตเกษม  หมูม่ิ่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและ

การบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

4. นางไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่งานบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัดที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์    

 2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

 3. นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร      

 4. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช 

5. นายสาน ุ โปรดสถาพร    



 

โดยมีนายสมเกียรติ ศรีราวงศ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

หรือ อินเวนท์เทค ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นายสานุ โปรดสถาพร ตัวแทนจาก

ผู้ สอบบัญชี และนางสาวศศิกานต์ นามโศภิษฐ์ ต ัวแทนผู้ ถือหุ้ นรายย่อย  เป็นผู้ ทําหน้าที่ตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชีและเลขานุการบริษัท 

รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 182 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้

มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 225 ราย รวมเป็นจํานวน 407 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 168,607,075 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 89.9238 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 กลา่วคือ มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มี

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 238 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ี

ได้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ จํานวน 300 ราย รวมเป็นจํานวน 538 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 168,687,117 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 89.9665 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม 

ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พร้อมทัง้แนะนํากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทท่ี

เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมู่ม่ิง ชีแ้จงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 

นางจิตเกษม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้การออกเสียงและ

การลงคะแนนในแตล่ะวาระหรือแตล่ะครัง้ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้มอบหมายให้อินเวนท์เทค ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน 

รวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ

ร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนก็สามารถทําได้ 
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2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง

ตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ 

3. ประธานฯ จะสอบถามในทกุ ๆ วาระวา่จะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม ่

และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ 

4. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยกบัวาระใดไมต้่องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ แตห่ากผู้ ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้ยกมือและออกเสียง

ลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ท่านผู้ ถือหุ้ นก่อนการประชุม และ

จดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ 

ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

ลงคะแนนไมว่า่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อม

ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดงักลา่ว และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนน  

5. สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจาก 

ใบมอบฉันทะเลย เพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้

ระบกุารออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ก็ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

ในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6. สําหรับเสียงท่ีเห็นด้วย จะนับจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม และมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจํานวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึง่ช่องในบตัรลงคะแนน 

หรือกรณีไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มอบให้บริษัท หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าบตัรลงคะแนน

โดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี 

คสัโตเดียน) 

8. ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัท จะทําการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไป 

หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วและไมเ่ป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุม

ลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 
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9. โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้  

 วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

   วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

ต่อจากนัน้ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าก่อนเร่ิมดําเนินการประชุมขอเชิญนายสาน ุ 

โปรดสถาพร ตวัแทนของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง ซึง่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความ

ประสงค์ขอร่วมเป็นสกัขีพยานมากกว่า 1 ท่าน แต่ภายหลงัการเรียนเชิญมีผู้ ถือหุ้นเพียง 1 ท่าน คือนางสาวศศิกานต์ 

นามโศภิษฐ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

พร้อมกนันี ้ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ในการดําเนินการประชมุ บริษัทจะดําเนินการประชุมเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และหากผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแตล่ะวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือเป็นข้อมลูให้บริษัท 

สําหรับข้อซกัถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนัน้ ๆ 

หรือขอให้สอบถามในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือให้การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้

เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืน จงึขอดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 

และเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ

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

ทราบว่า เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสม

ดํารงตําแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้กําหนดไว้แตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 
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วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า

ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ประชมุ

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,610,912 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9999 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  6 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด  

นายมารุต นําเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสําหรับปี 2557  

โดยได้รายงานเพ่ิมเติมถึงผลการดําเนินงานอนัประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กําไร ฐานะทางการเงิน อตัราส่วน

ทางการเงิน โครงสร้างทางธุรกิจ และการจัดตัง้บริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางอ้อมในต่างประเทศ โดยอธิบาย

เหตผุลและรายละเอียดของแตล่ะสว่นพอสงัเขป รวมถงึได้รายงานให้ทราบวา่บริษัทได้รับการจดัอนัดบัเครดิตองค์กร 

ซึง่ประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ซึง่บริษัทยงัคงสถานะระดบัเครดิตในระดบั A- แนวโน้มอนัดบั

เครดิตคงท่ี โดยอนัดบัเครดิตสําหรับตราสารหนีข้องบริษัทก็ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนั ซึง่แสดง

ให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง พร้อมกันนี ้ได้รายงานการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทาง

การตลาด และกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการไปในปี 2557 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมและกลุ่มธุรกิจอาหาร ตลอดจน

รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่กลุม่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมได้รับรางวลั “แบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสดุในประเทศไทย 
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ปี 2014” ในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมด่ืม จากการสํารวจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ซึง่เป็นรางวลัท่ีบริษัทได้รับติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 ตอกยํา้ถึงความเป็นผู้ นําในตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม

อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัผลการสํารวจของนีลเสน็ เก่ียวกบัส่วนแบ่งตลาดของผลิตภณัฑ์ชาเขียวพร้อมด่ืม ซึง่

ในปี 2557 โออิชิยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งความสําเร็จของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มในปีที่ผ่านมา 

มีปัจจยัหลกั 3 ประการท่ีขบัเคลื่อนสู่ความสําเร็จ อนัได้แก่ การรักษาไว้ซึง่ความเป็นผู้ นําตลาดชาเขียว การสร้าง

ความเข้มแข็งในตลาดผลิตภณัฑ์กลุม่ non green tea และการสร้างการเติบโตของธุรกิจจากการสง่ออก  

ในส่วนของธุรกิจอาหาร  ในปีท่ีผ่านมา บริษัท ยังคงดําเนินนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 

โดย ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 225 สาขา รวมสาขาท่ีเปิดในต่างประเทศด้วย  ในส่วนของกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจอาหารของโออิชิ ในปีท่ีผ่านมา โออิชิจัดกิจกรรม “โออิชิกรุ๊ปร่วมคืนความสขุให้ประเทศไทย 

มอบส่วนลด 50% ทุกร้านในเครือโออิชิกรุ๊ป” ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีได้รับกระแสตอบรับดีมากจากผู้บริโภค ในขณะท่ี

กิจกรรม “Fly me to Japan โออิชิโชค 2 ชัน้มนัส์ถึงญ่ีปุ่ น” บริษัทยังคงดําเนินการอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน 

ตลอดจนรายงานถงึกลุม่ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป (Ready To Eat) วา่บริษัทมุง่เน้นท่ีจะขยายตลาดธุรกิจในกลุม่

ผลิตภณัฑ์นีต้อ่ไป โดยจดัจําหน่ายผ่านช่องทางสาขาของร้านอาหารของบริษัท 

พร้อมทัง้รายงานถงึกลยุทธ์หลกัขององค์กรท่ีบริษัทยึดถือปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ “วิสยัทศัน์ 

2020” โดยเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ร่วมกนัภายในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) (ไทยเบฟ) 

เพ่ือก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําในธุรกิจเคร่ืองด่ืมของภมิูภาคเอเชีย ซึง่ประกอบไปด้วย 5 กลยทุธ์หลกั ได้แก่  

1. กลยุทธ์การเติบโต (Growth) ซึ่งในด้านของเป้าหมายการเติบโตบริษัทกําหนด

เป้าหมายการเติบโตของยอดขายรวมของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้อย่างชดัเจน   

2. กลยุทธ์ความหลากหลาย (Diversity) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีซบัซ้อนขึน้ โดยมีทัง้ผลิตภัณฑ์แบบพรีเม่ียมใน

ราคาท่ีจบัต้องได้ ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบรับไลฟ์สไตล์อนัเร่งรีบ และผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นนวตักรรม 

3. กลยุทธ์ด้านตราสินค้า (Brands) บริษัทเสริมความแข็งแกร่งของอตัลกัษณ์ของตราสินค้า 

ด้วยเอกลกัษณ์ความเป็นญ่ีปุ่ นทันสมยั สนุกสนาน คุณภาพระดบัสากล ผ่านนวตักรรมสินค้าใหม่ ๆ (Product 

Innovation) และรายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจและสร้างสรรค์ (Promotion Innovation) เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค

ทุกกลุ่ม เพ่ือตอกยํา้สถานะความเป็นผู้ นําตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความรับรู้ในตรา

สินค้าในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดต่างประเทศอ่ืน ๆ  ด้วยกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ท่ีชดัเจนและรวดเร็ว 
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4. กลยุทธ์การขายและกระจายสินค้า (Reach) มีการขยายช่องทางการเข้าถึงและการ

จดัจําหน่ายสินค้า รวมถึงประสานความร่วมมือกบับริษัทในเครือไทยเบฟทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือให้สินค้าของ

บริษัทสามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถงึและหลากหลายช่องทางมากขึน้  

5. กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ สร้างความเป็นมืออาชีพ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ ตลอดจนเรียนรู้สตูรสําเร็จ

ซึง่กนัและกนัระหวา่งบริษัทในเครือไทยเบฟ เพ่ือผลกัดนัให้ธุรกิจไปสูเ่ป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ 

ตลอดจนได้รายงานถึงการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ซึ่งในปี 2557 

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคมหลากหลายรูปแบบภายใต้โครงการ “ให้” ทัง้ในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม 

การรณรงค์ปลกูฝังจริยธรรม และการช่วยเหลือแบบเร่งดว่นจากภยัพิบติัตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้บริษัทยดึมัน่ในจริยธรรมการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือรักษาคณุค่า

การเป็นองค์กรท่ีดีมาโดยตลอด  โดยในปี 2558 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างค่านิยมท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม โดย

การสนบัสนนุและรณรงค์คณุธรรมด้าน “ความซื่อสตัย์” เพราะเช่ือวา่จิตสํานึกด้านความซื่อสตัย์ จะเป็นจุดเร่ิมต้น

ท่ีจะนําไปสู่การปฏิบติัท่ีดี มีความรับผิดชอบ รักษากฎระเบียบ และเคารพกติกา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคญัท่ีจะทําให้

สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ดงันัน้ ทิศทางการสื่อสารองค์กร การรณรงค์ และกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทจะ

มุ่งเน้นไปท่ีการปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสตัย์เป็นหลกัภายใต้แนวคิด “Honest Heart Produces Honest 

Action” 

เม่ือสิน้สดุการรายงาน ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุตอ่ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนบัสนุน

และความเช่ือมัน่ในบริษัท พนกังานและผู้บริหารของบริษัททุกท่านขอสญัญาว่าเราจะยงัคงทํางานอย่างหนกัและ

ทุ่มเทเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานในปี 2558 ตอ่ไป  

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอต่อ 

ท่ีประชมุ 

นายวิกรม รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดง
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ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี 

ท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาทัง้รายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

ระหว่างปี 2557 กับปี 2556 สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้าท่ี 142 ถึงหน้าท่ี 

223 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในคราวนีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารทกุท่านท่ีดําเนินงานจนบริษัทมีผลกําไรท่ีเพ่ิมขึน้และยงัคงมีสถานะส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 

ในธุรกิจชาเขียว และเห็นด้วยกบัการยกเลิกการดําเนินการธุรกิจสาหร่าย รวมถึงขอสอบถามแนวทางดําเนินการ

ในสถานการณ์ท่ีธุรกิจชาเขียวเติบโตลดลง และประมาณการสดัส่วนรายได้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในอนาคต ว่าจะมี

สดัสว่นอย่างไร ระหวา่งรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและรายได้จากการจําหน่ายในตา่งประเทศ 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้จงว่า ถึงแม้อตัราการเติบโตของตลาดชาเขียวในประเทศจะมี

อตัราลดลงแตบ่ริษัทจะพฒันาและขยายช่องทางการจดัจําหน่ายโดยร่วมมือกบักลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟ และ

การพฒันา สง่เสริมและทําการตลาดสินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์ non green tea เพ่ิมมากขึน้เพ่ือเสริมภาพรวมของ

ธุรกิจชาพร้อมด่ืมท่ีไมไ่ด้เน้นท่ีตลาดชาเขียวเพียงอย่างเดียว สําหรับการจดัจําหน่ายในต่างประเทศจะสร้างความ

ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเอฟแอนด์เอ็น ในการสร้างฐานการผลิตท่ีประเทศมาเลเซียเพ่ือจัดจําหน่ายในประเทศ

มาเลเซียและสิงคโปร์  รวมถึงการขยายฐานการตลาดการส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนการ

จดักิจกรรมการทางการตลาดท่ีมากขึน้ในประเทศท่ีมีการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์แล้ว สําหรับประมาณการสดัส่วน

รายได้ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต มีประมาณการไว้ท่ีร้อยละ 60 สําหรับตลาดใน

ประเทศและร้อยละ 40  สําหรับตลาดตา่งประเทศ 

นายศิริวฒัน์ สอบถามตอ่ไปว่าจากสดัส่วนรายได้ตามท่ีกล่าวมานัน้ ถ้ามองในแง่ของผลกําไร 

ตลาดในประเทศหรือตา่งประเทศจะสร้างผลกําไรให้บริษัทได้มากกวา่กนั 

นายฐาปน สิริว ัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมการ 

จัดจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ว่าการจัดจําหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศนัน้ บริษัทให้ความสําคัญกับ

การสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัท ซึง่การรับรู้ในตราสินค้าเป็นหนึ่งปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้ตลาดต่างประเทศ

สามารถเติบโตได้ในระยะยาว และในการดําเนินการดงักล่าวต้องมีการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ในประเทศนัน้ ๆ ซึง่อาจจะไมส่ร้างผลตอบแทนท่ีดีนกัในระยะแรกแตจ่ะสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงในระยะยาว 

นอกจากนี ้ในการทําการตลาดในต่างประเทศการยอมรับในตราสินค้าและสินค้าก็ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญ 

ในบางประเทศจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลาก ปรับรสชาติ และสร้างความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในแตล่ะประเทศ รวมถงึการคิดกลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม ่ๆ และบริหาร
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จดัการงบประมาณการสง่เสริมการขายเพ่ือลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น ซึง่ได้รับผลสําเร็จท่ีดีทัง้ในด้านผลประกอบการ

ท่ีดีขึน้และการคงความเป็นผู้ นําในตลาดธุรกิจเคร่ืองด่ืม สําหรับตลาดธุรกิจอาหารยงัเป็นธุรกิจท่ีต้องมีการลงทนุ

อย่างต่อเน่ืองและในปีท่ีผ่านมาธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงได้จัดรายการส่งเสริม

การขายในลกัษณะท่ีเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้า อาทิ รายการลดราคา 50% และการฉลองการเปิดร้าน

ชาบชิู ครบ 100 สาขา เป็นต้น ซึง่ถือวา่ประสบผลสําเร็จอย่างมาก 

นายศิริวฒัน์ สอบถามเพ่ิมเติมวา่สว่นแบ่งทางการตลาดของชาเขียวพร้อมด่ืมในปัจจบุนัท่ีบริษัท

มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 1 ประมาณร้อยละ 51% แล้ว อนัดบั 2 ถึง 5 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสดัส่วน

เท่าใด 

นายมารุต ชีแ้จงว่า อัตราส่วนของส่วนแบ่งการตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม ณ สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 โออิชิมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัท่ี 1 ประมาณร้อยละ 51 อนัดบัท่ี 2 ประมาณร้อยละ 27 

ส่วนอันดับอ่ืน ๆ ขอให้นางเจษฎากร โคชส์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม เป็นผู้ ชีแ้จงใน

รายละเอียด  

นางเจษฎากร ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่สําหรับอนัดบัอ่ืน ๆ จะเป็นกลุ่มตลาดชาดํา และชาขาว

ซึง่มีสว่นแบ่งทางการตลาดรวมกนัไมม่ากนกั 

นายสมยศ ศกัด์ศรีคุณากร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการ

วางกลยทุธ์สดัสว่นรายได้ของกลุม่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและกลุม่ธุรกิจอาหารไว้เป็นสดัสว่นเท่าใด 

นายมารุต ชีแ้จงว่าบริษัทกําหนดกลยุทธ์เร่ืองสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจ

อาหารไว้ท่ีประมาณ ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลําดบั เน่ืองจากการทําธุรกิจอาหารมีรูปแบบการดําเนินการ

ท่ีหลากหลายและในบางกลุ่มร้านอาหารมีอตัราผลกําไรท่ีไม่สูงมากนัก ซึ่งกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีอตัราผลกําไร 

ท่ีดีกวา่จงึวางกลยทุธ์สดัสว่นรายได้ในธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีสงูกวา่ 

นายนิพันธ์ จิตตวรวานิช ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงสัดส่วนผลกําไรของธุรกิจอาหารว่าในอนาคต

ภายหลังตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วจะมีผลกําไรอยู่ท่ีประมาณร้อยละเท่าใด และตามท่ีบริษัทวางกลยุทธ์

ประมาณการเติบโตของรายได้ไว้ บริษัทจะมีแหลง่เงินทนุมาจากแหลง่ใดและบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทนุจดทะเบียน

เพ่ือนําเงินมาเป็นทนุในการดําเนินการให้บรรลตุามกลยทุธ์ดงักลา่วหรือไม ่

นายมารุต ได้ชีแ้จงวา่ ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัทมีนโยบายในการพฒันารูปแบบธุรกิจให้มี

ความเป็นพรีเม่ียม (premiumization) และสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจให้มากย่ิงขึน้ รวมถึงมีแผนการบริหารจดัการ

ด้านต้นทนุเพ่ือให้มีผลกําไรของธุรกิจท่ีสงูขึน้  
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 นายฐาปน ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่การสร้างผลกําไรท่ีดีขึน้แก่ธุรกิจอาหารไมไ่ด้เกิดจากการตดัคา่เสื่อม

ราคาเพียงประการเดียวจึงขอให้นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร ได้นําเสนอ

ภาพรวมและการสร้างมลูคา่เพ่ิมในธรุกิจอาหารให้ท่ีประชมุรับทราบ 

นายไพศาล ชีแ้จงว่าเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารเติบโตจากธุรกิจบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีอตัราผลกําไรท่ี

ไมส่งูมากแตเ่ป็นธุรกิจในใจของผู้บริโภค บริษัทได้คดัสรรวตัถดิุบท่ีดีมีคณุภาพสงูมาให้บริการในราคาท่ีไม่สงูจึงมี

อตัราการทํากําไรท่ีไมส่งูมาก โดยในปัจจบุนัมีการวางกลยทุธ์ในการขยายฐานธุรกิจในร้านอาหารท่ีมีอตัราการทํา

กําไรท่ีค่อนข้างสูง อาทิ ร้านชาบูชิ และการขยายการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง

มลูคา่ให้แก่ร้านอาหารของบริษัท เช่น การนําเมนอูาหารของเชฟฮิโรยกิู ซาไก ซึง่เป็นเชฟท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมา

ให้บริการภายในร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต์ นอกจากนี ้ได้พิจารณาการปรับภาพลกัษณ์และขยายฐานธุรกิจไปในกลุ่มพ

รีเม่ียมมากย่ิงขึน้ โดยมีการศกึษาแนวทางในการนําร้านอาหารระดบัดาวมิชลิน (Michelin Star) ท่ีมีศกัยภาพสงู

จากประเทศญ่ีปุ่ นมาเปิดดําเนินการในประเทศไทยภายในห้างสรรพสินค้าระดบัสงูเพ่ือยกระดบัภาพลกัษณ์และ

สร้างมลูคา่เพ่ิมแก่กลุม่ธุรกิจอาหารของบริษัท 

นายฐาปน ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นข้อซกัถามเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนว่าในการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนต้องพิจารณาตามแผนการดําเนินธุรกิจและความเหมาะสมในแต่ละขณะ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมี

สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง จงึอาจยงัไมมี่ความจําเป็นในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในขณะนี ้โดยขอให้นายสิทธิชยั  

ชยัเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเดน็ดงักลา่ว 

 นายสิทธิชัย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าในการลงทุนดําเนินธุรกิจ หรือการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัทจะ

พิจารณาตามความเหมาะสมและคํานงึผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

นายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเติบโตตาม

ประมาณการรายได้ท่ีวางแผนไว้ ว่าบริษัทมีแนวทางในการดําเนินงานในลักษณะการสร้างความเติบโตใน 

ตราสินค้าของตนเองทัง้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ หรือจะเป็นการซือ้ตราสินค้าของบุคคลอ่ืนมาทํา

การตลาด รวมถึงสอบถามถึงความครอบคลุมของพืน้ท่ีการให้บริการของธุรกิจจัดส่งอาหารนอกสถานท่ี หรือ

ธุรกิจ Delivery รวมถึงแสดงความช่ืนชมในการเข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) 

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่จัดเตรียมข้อมูลนําเสนอได้ครบถ้วนดีมาก

และขอเสนอให้บริษัทดําเนินการในลกัษณะนีท้กุไตรมาส 

นายฐาปน กล่าวขอบคุณสําหรับข้อแนะนําของท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมมอบหมายให้นายไพศาล 

ชีแ้จงในเบือ้งต้นเก่ียวกบักลยทุธ์การดําเนินธุรกิจอาหาร 
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นายไพศาล ชีแ้จงว่าการสร้างความเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร บริษัทพิจารณาดําเนินการควบคู่กนั

ทัง้การสร้างความเติบโตของตราสินค้าของบริษัท โดยจะเห็นได้จากการเปิดดําเนินการร้านอาหารชาบูชิใน

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการพิจารณาคดัเลือกร้านอาหารท่ีมีศกัยภาพเพ่ือร่วมทุนสร้าง

ความเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจ สําหรับธุรกิจจดัส่งอาหารนอกสถานท่ี หรือธุรกิจ Delivery ของบริษัทเน้น

การดําเนินการโดยจัดสรรทรัพยากรและการจัดเตรียมจากร้านอาหารของบริษัทซึ่งเกือบทัง้หมดอยู่ภายใน

ศนูย์การค้า จงึสามารถให้บริการได้ภายในช่วงเวลาเปิดดําเนินการของศนูย์การค้าเท่านัน้ 

นายมารุต ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ในสว่นของการร่วมทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในอนาคตนัน้ ในขณะนี ้

มีผู้ ให้ความสนใจร่วมงานทัง้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกับบริษัทหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความ

เหมาะสมของแผนทางธุรกิจระหว่างกนั สําหรับการสร้างความเติบโตในตราสินค้าของบริษัทเองก็ยงัคงมีโอกาส

ในการสร้างการเติบโตได้ในอนาคต  อาทิ ร้านนิกุยะ และร้านคาคาชิ ซึ่งในการขยายธุรกิจต้องพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 

นายศิริวัฒน์ สอบถามถึงรายละเอียดจากงบการเงิน ได้แก่ สาเหตุของอัตราดอกเบีย้รับท่ี

เพ่ิมสงูขึน้มากจากปี 2556 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเข้าใจว่าเกิดจากการกู้ ยืมเงินมาให้บริษัทย่อยกู้และ

คิดดอกเบีย้จากบริษัทย่อยในอตัราท่ีสงู และสาเหตจุากการทํากําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ  

นายฐาปน มอบหมายให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง เป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียด 

นางจิตเกษม ชีแ้จงว่าสาเหตท่ีุดอกเบีย้รับจากงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 

เน่ืองจากบริษัทมีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เพ่ือนํามาให้บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ย่อยทางตรงของบริษัทกู้ ยืมอีกทอดหนึง่ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้เดียวกนักบัอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัท

ได้รับจากสถาบนัการเงิน ดงันัน้ บริษัทจงึมีดอกเบีย้รับมากขึน้จากปี 2556 สําหรับกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ

จากงบการเงินรวมนัน้ บริษัทได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลบาทกับสกุลเงินเยน จากการซือ้

เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่ นในการลงทนุในสายการผลิต Cold Aseptic Filling สายการผลิตท่ี 3  

นายสิทธิชยั ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ในการกู้ ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและ

มีต้นทุนท่ีถูกกว่าการท่ีบริษัทลูกกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินโดยตรง เน่ืองจาก บริษัทมีระดบัอนัดบัเครดิตจึงมี

ความน่าเช่ือถือกว่าบริษัทย่อย ในการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินจึงได้รับอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่าและยงัได้รับ

ประโยชน์ในเร่ืองข้อยกเว้นสําหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ  สําหรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการติดตาม

ตรวจสอบอตัราแลกเปลี่ยนและการบนัทกึบญัชีอย่างเหมาะสม 

นายศิริวฒัน์ สอบถามเพ่ิมเติมวา่บริษัทยงัคงต้องซือ้เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่ นอยู่อีกหรือไม ่ 
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นายฐาปน ชีแ้จงว่าในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทยงัไม่มีโครงการสัง่ซือ้เคร่ืองจักรจากประเทศ

ญ่ีปุ่ นเพ่ิมเติม 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามรายละเอียดท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,678,524 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9999 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  6 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่

ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 

นางจิตเกษม รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2557 บริษัทมีกําไร

สทุธิ 524,935,152 บาท ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 จึงพิจารณา

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท 

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 300,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 57.14 ของกําไรสทุธิรวมประจําปี 2557 

ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 103,125,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 

9 กนัยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในคราวนีอี้กในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 196,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record 

Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 โดยกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น ในวันท่ี 13 

มีนาคม 2558 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย

กําหนดแล้ว  ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ว่ามี

ความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราส่วนท่ีมากกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

พิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทแล้ว บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีน่าจะสามารถดําเนินการได้  

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชีแ้จงว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทท่ีกําหนดไว้วา่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมายและภาษี

เงินได้ สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการพิจารณาจากผลการดําเนินงานเฉพาะคร่ึงปีแรกและอนุมติั

โดยคณะกรรมการบริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม อีกทัง้ ผลประกอบการในคร่ึงปีหลงัเป็นข้อมลูท่ียงัไม่มี

ความแน่นอน ดงันัน้การพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลผลประกอบการทัง้ปีท่ีชัดเจนและเสนอให้

ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาอนมุติัย่อมจะมีความชดัเจนและเป็นผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 

นายศิริวฒัน์ เสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 

ประมาณร้อยละ 40-45 ของจํานวนเงินปันผลจ่ายประจําปี  

นายฐาปน สิริวฒันภักดี ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา 

อย่างไรก็ดีการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของ

บริษัทเป็นหลกัด้วย 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ตามท่ีบริษัท

รายงานวา่การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้

จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ขอทราบว่าเงินทุนสํารองตามกฎหมายท่ีบริษัทได้จัดสรรไว้นัน้ 

จดัเก็บไว้ในรูปแบบใด เงินสด พนัธบตัร หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

นายฐาปน ขอให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง เป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียด 

นางจิตเกษม ชีแ้จงวา่บริษัทได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเป็นจํานวนร้อยละ

สิบของทนุจดทะเบียนกลา่วคือจํานวน 37.5 ล้านบาทตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้วจึงไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้

เป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายอีก 

นายสิทธิชัย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

ท่ีกําหนดไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน

จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านัน้ ดงันี ้บริษัทถือว่า 
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มีการจดัสรรเงินทุนสํารองครบถ้วนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว สําหรับทุนสํารองได้เก็บไว้ในรูปแบบใดนัน้ 

ขอเรียนวา่เงินทนุสํารองตามกฎหมายเป็นการสํารองทางบญัชี  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถงึรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ 

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,684,907 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ด้วยตนเป็นกรรมการท่านหนึง่ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราว

นี ้จึงถือว่ามีสว่นได้เสีย จึงขอให้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายฐาปน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง 

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบั

หนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์  

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเช่ียวชาญ 

ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังาน

ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา  รวมถงึ แม้วา่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจะกําหนดไว้วา่กรรมการ

อิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการ

อิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนําต่าง ๆ 

เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท แม้จะดํารงตําแหน่ง

ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 9 ปีแล้วก็ตาม 

 เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้

ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

เพ่ือเลือกตัง้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ซึ่งจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือน

พฤศจิกายน 2558 นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมา 9 ปีต่อเน่ืองกัน และ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการทัง้สามคนท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

  โดยประวติัย่อ ข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระของ

บริษัท ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ สอบถามวา่กรรมการอิสระท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้สามคนดํารง

ตําแหน่งเกิน 3 วาระหรือ 9 ปีทัง้สามคนใช่หรือไม่ และตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีส่งเสริมว่า กรรมการอิสระของ

บริษัทไมค่วรดํารงตําแหน่งในบริษัทเกินกวา่ 3 วาระหรือ 9 ปีติดตอ่กนันัน้ มีความเหมาะสมหรือไมป่ระการใด และ

บริษัทหรือท่ีประชุมมีความคิดเห็นประการใดกับการเสนอเลือกตัง้กรรมการอิสระท่านเดิมท่ีมีคุณสมบัติ

ความสามารถและธรรมาภิบาลครบถ้วนแต่ดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปีกลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

เปรียบเทียบกบัการท่ีบริษัทต้องสรรหาบุคคลใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการ

อิสระดงักล่าว ซึ่งอาจเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบัติไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อการบริหารงานหรือ

ธุรกิจของบริษัทได้  

 นายฐาปน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระทัง้สามคนไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปีทัง้หมด โดยนายชยั จรุงธนาภิบาล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ของบริษัทมาเป็นเวลา 9 ปีตอ่เน่ืองกนั นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลาครบ 9 ปีใน

เดือนพฤศจิกายน 2558 และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ยังดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระไม่ครบ 9 ปี สําหรับ
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หลกัธรรมาภิบาลท่ีกําหนดให้บริษัทควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งครบ 3 วาระหรือ 9 ปีนัน้เป็นเร่ืองท่ีดีแต่ก็ต้องพิจารณาตาม

ความเหมาะสมด้วย  โดยในสว่นของบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นวา่กรรมการอิสระแต่ละท่าน

มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน มีความเหมาะสมทัง้ในด้าน คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงสามารถให้ความคิดเห็นและข้อแนะนําต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างสงูต่อบริษัท ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทคณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระทัง้สาม

คนท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ 

ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการแต่

ละคน ดงันี ้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  

เห็นด้วยจํานวน  168,682,807 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9978 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  3,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0020 

งดออกเสียงจํานวน  206 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

2.  นายชยั จรุงธนาภิบาล  

เห็นด้วยจํานวน  168,682,507 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9976 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  3,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0021 

งดออกเสียงจํานวน  406 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช   

เห็นด้วยจํานวน  168,681,007 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9967 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน  5,406 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0032 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน

มีนาคม 2559 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 

2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็น 

ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ   

  นางสาวพจนีย์ ชีแ้จงว่าตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย 

กล่าวคือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ เพ่ือให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแต่ละคณะ  คณะกรรมการสรรหาจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สําหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน

มีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกันเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเดียวกับปี 2557 และเพื่อให้

เป็นไปตามหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการ  จํานวน 50,000  บาทตอ่เดือน 

- รองประธานกรรมการ จํานวน 35,000   บาทตอ่เดือน 

- กรรมการ  จํานวน 30,000 บาทตอ่เดือน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร  จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหาร จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 

- ประธานกรรมการสรรหา จํานวน   6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการสรรหา จํานวน   5,000 บาทตอ่เดือน 
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6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จํานวน    6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  จํานวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือน

เมษายน 2558 ถงึเดือนมีนาคม 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2558 

ถึงเดือนมีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกันเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย

คา่ตอบแทนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,686,207 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน   206  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2558 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 โดยชีแ้จงต่อ 

ท่ีประชุมว่าตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กลา่วคือพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวั

ของธุรกิจ เพ่ือให้เงินบําเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็น

จํานวนเงิน 21,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป ดงัรายละเอียดท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นคราวนี ้
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  นางพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าจํานวนเงิน

บําเหน็จท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณานัน้เป็นจํานวนท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวน 

22,000,000 บาท 

นายวิชาญ พนิตวรภูมิ ผู้ รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้แสดง

ความเห็นว่าการกําหนดเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็นจํานวน 21,000,000 บาท ตามหลกัเกณฑ์

การพิจารณาท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดงักลา่วข้างต้นนัน้มีความเหมาะสมแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า 

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 และ

การมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด 

ท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็นเงินจํานวน 

21,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม

ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจํานวน  168,686,107 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9997 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน   306  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สิน้สุดวนัท่ี  

31 ธันวาคม 2558 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น

ผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 กําหนดวา่ “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการ

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 หรือนางวิไล 

บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

จํานวน 2,434,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมี  

ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใด 

ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและ

มีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีน่าพงึพอใจ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

2316 หรือ นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 2,434,000 บาท ตาม

รายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วยจํานวน  168,686,407 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9997 

ไมเ่ห็นด้วยจํานวน  100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจํานวน   306  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไมมี่-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น

มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะสรุปประเดน็ได้ ดงันี ้

นายธํารง อนันต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงผลตอบรับและงบประมาณท่ีใช้ในการเป็น

ผู้สนบัสนนุและการจดัรายการสง่เสริมการขายร่วมกบัรายการโทรทศัน์ “โหดมนัฮาประเทศไทย”  
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นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ารายการโทรทศัน์ “โหดมนัฮาประเทศไทย” เป็น

รายการท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมในหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และบริษัทเป็นเพียงผู้ ให้การ

สนบัสนนุ โดยบริษัทได้รับผลสําเร็จในด้านการสร้างและตอกยํา้ภาพลกัษณ์ความเป็นญ่ีปุ่ น รวมถึงสร้างความเป็น

ผู้ นําในด้านนวตักรรมการจดัรายการสง่เสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ ซึง่ส่งผลสําเร็จในด้านการสร้างความรับรู้และ

ความแข็งแกร่งของตราสินค้าของบริษัทอย่างมาก  โดยมอบหมายให้ นางเจษฎากร โคชส์ เป็นผู้ รายงานถึง

ภาพรวมการเป็นผู้สนบัสนนุและการจดัรายการสง่เสริมการขายร่วมกบัรายการโทรทศัน์ “โหดมนัฮาประเทศไทย” 

นางเจษฎากร ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงวตัถุประสงค์ของบริษัทในการเป็นผู้สนบัสนุนและการ

จดัรายการส่งเสริมการขายร่วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมนัฮาประเทศไทย” ว่าบริษัทต้องการนําเสนอรายการ

ส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ ต่อผู้บริโภค แทนการจัดรายการส่งเสริมการขายรูปแบบเดิม ๆ ท่ีซํา้ซาก รวมถึง การ

ดําเนินการมีวตัถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า ประกอบการสื่อสาร

ทางการตลาดถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีดี ซึง่เม่ือด่ืมผลิตภณัฑ์แล้วผู้บริโภคควรทํา

กิจกรรมท่ีมีความสนุกสนานและท้าทาย ซึ่งรูปแบบของรายการสนับสนุนในเร่ืองดงักล่าวได้เป็นอย่างดี รวมถึง

กลุม่เป้าหมายของผู้ รับชมรายการยงัตรงกบักลุม่เป้าหมายของบริษัทท่ีมุง่เน้นการสื่อสารทางการตลาดคือกลุ่มคน

รุ่นใหมด้่วย นอกจากนี ้ได้รับประโยชน์ในด้านผลตอบรับท่ีดีและความเติบโตของยอดขายในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเพ่ิมขึน้จากความนิยมในการรับชมและเข้าร่วมแข่งขนัในรายการดงักลา่วด้วย 

นายธํารง สอบถามถึงรายละเอียดการทําสัญญาและการชําระเงินสนับสนุนตามสัญญา

สนบัสนนุรายการโทรทศัน์ “โหดมนัฮาประเทศไทย” 

นางเจษฎากร ชีแ้จงว่าการทําสญัญาเป็นการทําสญัญาระยะสัน้เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ

และปรับรูปแบบการดําเนินการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ชีแ้จงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภาพรวมว่าการสนบัสนุนในลกัษณะนีมี้

การใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบเดิม ๆ แต่บริษัทประสบผลสําเร็จในแง่

กิจกรรมทางการตลาดและการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากการท่ีประชาชนทัว่ไปเข้าใจว่า

รายการดงักลา่วดําเนินการโดยบริษัททัง้ท่ีบริษัทเป็นเพียงผู้ ให้การสนบัสนนุในรายการเท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัได้รับ

ผลตอบรับด้านยอดขายท่ีเติบโตขึน้จากประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

นายธํารง สอบถามเพ่ิมเติมถงึตวัชีว้ดัท่ีแสดงถงึผลตอบรับท่ีดีตามท่ีผู้บริหารได้ชีแ้จงข้างต้น 

นายฐาปน ชีแ้จงว่าดชันีชีว้ดัท่ีสําคญัคือส่วนแบ่งทางการตลาด ความแข็งแกร่งของตราสินค้า

และผลประกอบการท่ีดีขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยขอให้นายมารุตชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงเร่ืองการสร้างความแข็งแกร่งของ

ตราสินค้า 
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นายมารุต ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการสนบัสนุนในรายการดงักลา่วส่งเสริมด้านภาพลกัษณ์ความเป็น

ญ่ีปุ่ นและสร้างความแข็งแรงแก่ตราสินค้าของบริษัทอย่างชดัเจน 

นายธํารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึกลยทุธ์ของกลุม่ธุรกิจร้านอาหารในการแข่งขนักบักลุ่มร้านอาหาร

ในโรงแรมซึง่มีการทําการตลาดท่ีหลากหลายจนมีราคาต่างจากร้านอาหารของบริษัทไม่มากนกั รวมถึงมีแนวทาง

ในการสร้างความน่าเช่ือถือในการเปิดดําเนินการร้านอาหารระดบัพรีเม่ียมอย่างไร เน่ืองจากปัจจบุนัความรับรู้ของ

ผู้บริโภคทั่วไปต่อร้านอาหารของบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นร้านอาหารในกลุ่มพรีเม่ียม นอกจากนี ้สอบถามถึง

ร้านอาหารโออิชิ แกรนด์ท่ีจะเปิดดําเนินการใหมท่ี่ศนูย์การค้าสยามพารากอนวา่มีรูปแบบท่ีแตกตา่งหรือมีการปรับ

ราคาหรือไมป่ระการใด 

นายไพศาล อ่าวสถาพร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทเปิดดําเนินการร้านอาหารในรูปแบบท่ี

หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคทุกระดบัตัง้แต่กลุ่มระดบัล่างจนถึงระดบับน โดยปัจจุบนัมีแนวทาง

ขยายฐานลกูค้าและยกระดบัธุรกิจร้านอาหารไปยงักลุ่มร้านอาหารระดบัพรีเม่ียมมากขึน้ เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคท่ีหลากหลายมากขึน้ รวมถึงมีกลยุทธ์การขยายสาขาท่ีเหมาะสมและตรงต่อความ

ต้องการของผู้ บริโภคในแต่ละกลุ่มดังจะเห็นได้จากจํานวนสาขาในแต่ละแบรนด์ร้านอาหารท่ีจะมีจํานวนท่ี

แตกต่างกันตามความนิยมของกลุ่มผู้บริโภค  สําหรับการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการในกลุ่มร้านอาหาร

ระดบัพรีเม่ียมนัน้สามารถกระทําได้เน่ืองจากบริษัทได้คดัสรรแต่สิ่งท่ีดีมาให้บริการแก่ผู้บริโภคมาโดยตลอดโดย

วตัถุดิบต่าง ๆ ก็มีคุณภาพสงูเทียบเท่ามาตรฐานร้านอาหารและโรงแรมชัน้นํา สําหรับร้านโออิชิ แกรนด์ท่ีจะปิด

ดําเนินการท่ีศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร่ีเน่ืองจากการมีการปิดปรับปรุงและจัดรูปแบบร้านค้าใหม่ภายใน

ศูนย์การค้า โดยจะเปิดดําเนินการร้านใหม่ท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอนแทน ซึ่งร้านใหม่จะมีภาพลักษณ์ท่ี

โดดเด่นสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดยในขณะนี ้หากรับประทานท่ีร้านโออิชิ แกรนด์เดิมจะได้รับ

คูปองส่วนลด 50% เพ่ือใช้ในร้านโออิชิ แกรนด์ท่ีเปิดดําเนินการใหม่ และพิเศษสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

ในวนันีแ้ละไม่สามารถไปใช้บริการได้ทันในช่วงดงักล่าวสามารถขอรับบัตรลดได้เพื่อร่วมประสบการณ์ใหม่ท่ี

ร้านโออิชิ แกรนด์ในวนัเปิดดําเนินการได้ 

นายจรูญเกียรติ อคัรศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขต่อกระแสข่าวและ 

ข้อวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัปริมาณนํา้ตาลท่ีมีปริมาณสงูในผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทชา ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ

ของผู้บริโภค 

นายฐาปน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ากระแสข่าวเร่ืองปริมาณนํา้ตาลในผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทชา

ซึ่งเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในปัจจุบันนัน้ เป็นประเด็นท่ีไม่สามารถชีใ้ห้เห็นถึงข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน โดยขอให้

พิจารณาถึงการทําการทดสอบซึ่งในการทําการทดสอบนัน้  ปริมาตรของเคร่ืองด่ืมท่ีนํามาเปรียบเทียบมีปริมาตร 

ไมเ่ท่ากนัและตวัทดสอบบางตวัมีปริมาตรน้อยกว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทชา ดงันัน้ ผลการทดสอบปริมาณนํา้ตาล
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จึงเป็นผลการทดสอบท่ีคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณาในรายละเอียดและข้อเท็จจริง

มากกวา่ผลของการทดสอบดงักลา่ว  รวมถงึจากการศกึษาทางการตลาดจะพบวา่ผู้บริโภคชาวไทยนิยมบริโภครสชาติหวาน 

และการใช้สารให้ความหวานอ่ืน เช่น หญ้าหวาน ก็มีรสชาติท่ีแตกตา่งจากการใช้นํา้ตาล ซึง่อาจกระทบตอ่ความนิยมในการ

บริโภคสินค้าได้ แตอ่ย่างไรก็ดี บริษัทก็มิได้ปลอ่ยปละละเลยหรือเพิกเฉยตอ่สขุภาพของผู้บริโภค ดงัจะเห็นได้จากการผลิต

และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายท่ีไม่มีนํา้ตาลเป็นส่วนผสม รวมถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาเขียวพรีเม่ียม “โออิชิ 

คาบเูซฉะ” สตูรไมมี่นํา้ตาล และสตูรนํา้ตาลน้อยเพ่ือตอบสนองตอ่กระแสสขุภาพนิยมของผู้บริโภคสมยัใหม ่

นางเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงแนวทางการขยายพืน้ท่ีสาขาของร้านชาบูชิ ท่ีเปิด

ดําเนินการภายในศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาทา่พระ ซึง่พืน้ท่ีสาขาในปัจจุบนัยงัคงมีพืน้ท่ีไม่เพียงพอต่อการรองรับและ

ให้บริการแก่ผู้บริโภค สง่ผลให้มีการตอ่คิวใช้บริการท่ีคอ่นข้างยาวและบางครัง้ผู้บริโภคจํานวนมากไม่สามารถใช้บริการได้ 

ซึง่ถือเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยได้สอบถามประเดน็นีใ้นการประชมุครัง้ท่ีผ่านมาด้วย นอกจากนีข้อให้พิจารณาการ

เปิดดําเนินการร้านอาหารโออิชิ ราเมน ท่ีศนูย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาทา่พระ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีกําลงัการบริโภค

และจบัจ่ายสงู เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ 

นายไพศาล ขอขอบคุณในข้อแนะนําและการให้การสนับสนุนร้านอาหารของกลุ่มบริษัท พร้อมทัง้

ชีแ้จงว่าพืน้ท่ีให้บริการเดิมไม่สามารถขยายพืน้ท่ีให้บริการได้ แต่ได้พยายามสรรหาพืน้ท่ีเพ่ือเปิดดําเนินการร้านชาบูชิ

เพ่ิมเติมภายในศนูย์การค้าดงักลา่วเพ่ือให้เพียงพอในการรองรับและให้บริการแก่ผู้บริโภค แต่ยงัไม่สามารถดําเนินการได้

เน่ืองจากยงัไมมี่พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ  อย่างไรก็ดี จะได้รับข้อคิดเห็นของท่านผู้ ถือหุ้นไปดําเนินการโดย

จะได้พยายามสรรหาพืน้ท่ีเพ่ือขยายสาขาในการให้บริการในพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุให้มากย่ิงขึน้ไปอีก 

นายธวชั มีประเสริฐสกุล ผู้ ถือหุ้ น ให้ข้อแนะนําแก่บริษัทว่าควรดําเนินกลยุทธ์ในการปลูกฝัง

คา่นิยมในการด่ืมชาโดยคํานงึถงึคณุประโยชน์กบัผู้บริโภค ดงัเช่นคา่นิยมการบริโภคชาเขียวในประเทศญ่ีปุ่ น และการด่ืม

ชาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศสิงคโปร์ แทนค่านิยมการด่ืมชาเขียวของผู้บริโภคในประเทศไทยท่ีนิยม

บริโภคจากกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและการจดัรายการส่งเสริมการขาย โดยควรปลกูฝังค่านิยมดงักล่าว เพ่ือให้เกิด

ความเคยชิน ศรัทธาและเช่ือมัน่ว่าชาเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ และการด่ืมชาเป็นการสร้างเสริมสขุภาพท่ีดี โดยควรเร่ิม

ตัง้แตว่ยัเดก็เลก็ และขยายฐานการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในโรงเรียน ซึง่หากสามารถดําเนินการดงักลา่วได้บรรลผุลจะเป็น

การขยายฐานผู้บริโภคท่ีกว้างขึน้และเป็นฐานผู้บริโภคท่ียั่งยืนเน่ืองจากเป็นการบริโภคโดยยึดมัน่และเช่ือถือในคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์ไมใ่ช่เพียงความนิยมจากการสง่เสริมการขายเท่านัน้ 

นายมารุต ขอบคุณสําหรับคําแนะนําและจะรับข้อแนะนําดงักล่าวไปพิจารณา รวมถึงชีแ้จงว่า

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการปลกูฝังคา่นิยมในการด่ืมชาเขียว และมีการสื่อสารถึงคณุประโยชน์ของชาเขียวแก่

ผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคท่ีให้ความสําคญักับสุขภาพ อาทิ 

เคร่ืองด่ืมชาเขียวพรีเม่ียม “โออิชิ คาบเูซฉะ” สตูรไมมี่นํา้ตาล และสตูรนํา้ตาลน้อย เป็นต้น 
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นายสมยศ ศกัด์ิศรีคณุากร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้า

ในการเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่” ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

นายฐาปน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่ากลุ่มบริษัทได้ให้ความสําคญักับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีหรือแกนนําหนึ่งในการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีการรณรงค์ให้พนกังานเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากการติดตามและพยายามเข้า

ไปมีส่วนร่วมกับภาคีอื่นที่เก่ียวโยงกับภาคเอกชนย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ขององค์กรสําหรับการมี

ส่วนร่วมและให้ความสําคญักับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี ้บริษัทยังได้แสดงเจตนารมณ์อย่าง

ชดัเจนในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยได้กําหนดเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท

ดงัปรากฏรายละเอียดในหน้า 114 และ140 ของรายงานประจําปี 2557 อีกด้วย 

เม่ือไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่าน

ผู้ ถือหุ้ นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี  ้จากนัน้จึงกล่าว 

ปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

ลงช่ือ             ประธานท่ีประชมุ 

 (นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู)  

ลงช่ือ               เลขานกุารบริษัท 

           (นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง)  
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