สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
วันที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินี กรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุ มพินี เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้ าประชุม
1.

นายประสิทธิ์

โฆวิไลกูล

2.

นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

3.

นายวิกรม

คุ้มไพโรจน์

4.

นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

5.

นายมารุ ต

บูรณะเศรษฐกุล

6.
7.

นายอวยชัย
นายสิทธิชยั

ตันทโอภาส
ชัยเกรี ยงไกร

8.

นายพิษณุ

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

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายชัย

จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร
รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชี
และเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การกลุม่ งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.

นายไพศาล
นางเจษฎากร
นางจิตเกษม

อ่าวสถาพร
โคชส์
หมูม่ ิ่ง

4.

นางไพฑูรย์

ศิริบวรเกียรติ

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

นายนิรันดร์
นางสาวนิตยา
นางศศิธร
นายณัฐพล

ลีลาเมธวัฒน์
เชษฐโชติรส
พงศ์อดิศกั ดิ์
โกยสมบูรณ์

โดยมีนางสาวเกศสุดา สองเมือง เจ้ าหน้ าที่ จากบริ ษัท อินเวนท์ เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อ อินเวนท์ เทค ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นายณัฐพล โกยสมบูรณ์
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดและนางสาวสิต รา หอสินชัย ตัวแทนผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย
เป็ นผู้ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริ ษัท
รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 210 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น
529,160 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 245 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 168,232,897 หุ้น
รวมเป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 455 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 168,762,057 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.0064 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35. กล่าวคือ
มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม
จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 289 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 732,227 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่ได้
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มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 318 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้น 168,250,366 หุ้น รวมเป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 607 ราย
ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 168,982,593 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.1240 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
นายประสิ ท ธิ์ โฆวิ ไ ลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิ สระ ทํ าหน้ าที่ ป ระธานที่ ป ระชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
ที่เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ น เพื่อชี ้แจงกรณีมขี ้ อซักถามที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ นด้ วย
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางจิตเกษม หมู่มิ่ง เป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
นางจิตเกษม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ การออกเสียงและ
การลงคะแนนในแต่ละวาระหรื อแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื ออินเวนท์เทค
ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีความประสงค์
จะร่ วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทําได้

2.

การออกเสี ย งลงคะแนนให้ นับ หุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสี ย ง ดัง นัน้ ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะรายจะมี
จํานวนเสียงตามจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรื อรั บมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้

3.

ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงหรื อไม่ และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ

4.

หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้ วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน
วาระนัน้ แต่หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านนันยกมื
้
อและออกเสียงลงคะแนน
พร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้ รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้
ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะลงคะแนนเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ น
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รายบุคคล และขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนน
เสีย งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้ อมลงลายมือชื่อใน
บัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้ พนักงานของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนน
5.

สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่า เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะ
ไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง

6.

สําหรับเสียงที่เห็นด้ วย จะนับจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ลบด้ วยจํานวนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

7.

สําหรั บ กรณี ที่ถือ เป็ นบัต รเสีย คือ กรณี ที่มีก ารลงคะแนนเสีย งเกิน กว่าหนึ่ง ช่องใน
บัตรลงคะแนน หรื อกรณีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ บริ ษัท หรื อกรณีที่มี
การขีดฆ่าบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อกรณี ที่มีการแยกการ
ลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)

8.

ประธานฯ หรื อ เลขานุการบริ ษัท จะทําการแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบใน
วาระถัดไป หรื ออย่างช้ าจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ทราบทุกวาระก่อนปิ ดการประชุม
เพื่อความสะดวก รวดเร็ วและไม่เป็ นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ

9.

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
-

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 10 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

-

วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

-

วาระที่ 9 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-

สําหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าก่อนเริ่ มดําเนินการประชุมขอเชิญนายณัฐพล
โกยสมบูรณ์ ตัวแทนของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนน และขอเชิญ
16

ท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้ าเป็ นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยนางสาวสิตรา หอสินชัย ผู้รับมอบ
ฉันทะ แสดงความประสงค์ขอเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
พร้ อมกันนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ ประชุมทราบว่าในการดําเนิ นการประชุม บริ ษัทจะดําเนิ นการ
ประชุมเรี ยงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน และหาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็ น
ข้ อ มูล ให้ บ ริ ษัท สํ าหรั บข้ อซักถามที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่ จะต้ องพิ จารณาในวาระนัน้ ขอให้ ท่ านผู้ถื อหุ้นนํ าไป
สอบถามในวาระนัน้ ๆ หรื อขอให้ สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่ อให้ การประชุมสามารถดําเนิ นไปตามระเบียบวาระ
การประชุม และเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุม
และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นัน้ ขอเรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า
เมื่ อครบกํ าหนดระยะเวลาการให้ สิ ทธิ ไม่มีผ้ ูถื อหุ้นท่ านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่ อผู้ที่ เหมาะสมดํ ารง
ตําแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ แต่อย่างใด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีข้อแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยขอเชิญนางจิตเกษม หมู่มิ่ง
เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางจิตเกษม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทขอแจ้ งแก้ ไขถ้ อยคําของรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ปรากฏในหน้ าที่ 29 ย่อหน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม โดยจะได้
บันทึกข้ อแก้ ไขดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ดังนี ้
ข้ อความเดิม
“นางพจนีย์ ธนวรานิช”
แก้ ไขเป็ น
“นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช”
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้ อแก้ ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 3

168,865,008

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2558 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจํ าปี 2558 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม
นายมารุ ต นํ าเสนอวี ดิ ทัศ น์ ภ าพรวมการดํ าเนิ น งานและกิ จ กรรมของบริ ษัท สํ าหรั บ ปี 2558
พร้ อมทัง้ รายงานถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ซึง่ เป็ นข้ อมูลสรุ ปจากคําอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2558 อันประกอบด้ วยรายได้ ยอดขาย
กําไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร และโครงสร้ าง
ทางการเงิ น พร้ อมทัง้ อธิ บ ายเหตุผ ลและรายละเอี ย ดของแต่ล ะส่วนพอสัง เขป ซึ่ง ในปี ที่ ผ่ านมาถื อว่าบริ ษั ท
มีผ ลการดํ าเนิ น การโดยรวมเป็ นที่ น่ าพึง พอใจ โดยกลุ่มธุ รกิ จ เครื่ องดื่ ม ยังคงมี อัต ราการเติบ โตของยอดขาย
แม้ มูลค่าตลาดชาพร้ อมดื่มจะมีสัดส่วนลดลงก็ ตาม ซึ่ง ความสํา เร็ จ ของกลุ่ม ธุร กิ จ เครื ่ อ งดื่ม ในปี ที ่ผ่า นมา
เนื่องมาจาก ความสําเร็ จในการรั กษาความเป็ นผู้นําทัง้ ในตลาดชาพร้ อมดื่มและชาเขียวพร้ อมดื่ม การบริ หาร
จัดการค่าใช้ จ่าย ต้ น ทุนและกําลังการผลิต ที่มีป ระสิทธิ ภาพ ความสําเร็ จในการสร้ างความรั บรู้ ในตราสินค้ า
การสร้ างรายได้ ทัง้ จากการผลิต สิน ค้ าภายใต้ ต ราสิน ค้ าของบริ ษัท และการรั บ จ้ างผลิต การจัด กิจ กรรมทาง
การตลาดที่ส ร้ างสรรค์แ ละมีป ระสิท ธิ ภ าพ สํา หรั บ ธุร กิจ อาหารมีร ายได้ ล ดลงเล็ก น้ อ ย โดยมีส าเหตุห ลัก
มาจากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ดีเท่าที่ควรประกอบกับเหตุการณ์ ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ส่งผลให้
ผู้บริ โภคมีการชะลอการจับจ่ายใช้ สอย
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ในด้ านผลการจัดอันดับเครดิตและการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทได้ รับผลการจัดอันดับเครดิต
องค์ กร ซึ่ง ประเมินและทบทวนโดยบริ ษัท ทริ สเรทติง้ จํ ากัด โดยบริ ษัทยังคงสถานะระดับเครดิต ในระดับ Aแนวโน้ มอันดับเครดิตคงที่ โดยอันดับเครดิตสําหรั บตราสารหนีข้ องบริ ษัทก็ได้ รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ
เดียวกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง สําหรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย บริ ษัทได้ รับผลการประเมิน 84
คะแนนซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนทัว่ ไป และผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซึง่ บริ ษัทได้ รับผลการ
ประเมิน 100 คะแนนเต็มเป็ นปี แรก
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Award 2015) จากสถาบัน
Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand’s Most Admired Brand 2015 จากนิ ตยสาร BrandAge
ในฐานะแบรนด์ที่ครองใจผู้บริ โภคในกลุ่มชาเขียวพร้ อมดื่ม รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2015
ในกลุม่ ธุรกิจร้ านอาหารและฟาสต์ฟ้ ดู จากนิตยสาร BrandAgeX Company Monograph โดยบริ ษัทได้ รับคะแนน
สูงสุดทังในด้
้ านนวัตกรรม ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และด้ านภาพลักษณ์ ของผู้บริ หาร รวมถึงรางวัล
Thailand’s Top Graduates Employers & The Employer of Choice 2015 โดยกลุม่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ในฐานะองค์กรที่ผ้ จู บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สนใจเข้ าร่ วมงานด้ วยมากที่สดุ องค์กรหนึง่
สํ าหรั บ กลยุท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษัท ยัง คงดํ า เนิ น การตามแผน “วิ สัย ทัศ น์ 2020” ซึ่ง
สอดคล้ องกับบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อก้ าวสู่ความเป็ นผู้นําทางธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
อย่างยัง่ ยืนและแข็งแกร่ ง โดยบริ ษัทได้ เริ่ มดําเนินการมาตังแต่
้ ปี 2557 ผ่านกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้ แก่
1. การเติบโต (Growth): ความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน รวมถึง
การสร้ างผลกําไรในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ความหลากหลาย (Diversity): การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างความหลากหลายและการ
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ
3. ตราสินค้ า (Brands): การรักษาความเป็ นผู้นําในตลาดชาพร้ อมดื่มและชาเขียวพร้ อมดื่ม
ในประเทศไทย และการสร้ างความรับรู้ ในตราสินค้ าในต่างประเทศให้ กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
4. การขายและกระจายสินค้ า (Reach): การสรรหาและสร้ างช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ ๆ
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าที่กว้ างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
5. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism): การนําวัฒนธรรมองค์กร “SUKOI” มาใช้ ในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานและมีความพร้ อมในการเป็ นผู้นําในอนาคต การเรี ยนรู้
และนําจุดแข็งของกลุม่ บริ ษัทมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานร่ วมกัน
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พร้ อมกันนี ้ นายมารุ ต รายงานการออกและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ การจัดรายการส่งเสริ ม
การขายและความสําเร็ จที่สําคัญในปี ที่ผ่านมาของทังสายงานธุ
้
รกิจเครื่ องดื่มและสายงานธุรกิจอาหาร รวมถึงการ
ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ ที่ประชุมทราบพอสังเขป
สําหรับกลยุทธ์ และการดําเนินการในปี 2559 ในส่วนขององค์กรบริ ษัทจะยังคงดําเนินการตาม
แผน “วิสยั ทัศน์ 2020” เพื่อสร้ างความเติบโตเป็ นผู้นําทางธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ ง
การยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการให้ ความช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม การรักษาความแข็งแกร่ งของแบรนด์องค์กร และการให้ ความสําคัญกับทรั พยากรบุคคลเพื่อผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจอย่างเป็ นมืออาชีพ รวมถึงการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายเพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่บริ ษัท สําหรับกลยุทธ์ ของธุรกิจเครื่ องดื่ม จะเน้ นการดําเนินการเพื่อ
รั ก ษาความเป็ นผู้นํ า ทางการตลาดในประเทศ การขยายฐานผู้บ ริ โภคและอัต ราการบริ โภคด้ ว ยนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ ใหม่และการจัดรายการทางการตลาดที่โดดเด่นและแตกต่าง การสร้ างความผูกพันต่อตราสินค้ าและ
สร้ างความรับรู้ ในตราสินค้ าอย่างต่อเนื่อง และการสร้ างความแข็งแกร่ งและการเติบโตแบบก้ าวกระโดดในตลาด
ต่างประเทศ ในส่วนของกลยุทธ์ ธุรกิจอาหารจะมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของภาพลักษณ์ และกลยุทธ์
ของตราสิ น ค้ า การพัฒ นาคุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก าร การพัฒ นาระบบบการบริ ห ารจัด การให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และการขยายสาขาร้ านอาหารทังในและต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ นางจิ ตเกษม หมู่มิ่ง รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงการดําเนิ นการด้ านการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทให้ ความสําคัญและมีเจตนารมณ์ ที่ชดั เจนโดยได้ กําหนดแนวทางดําเนินการ
ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษัท ซึ่งได้ แสดงไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ในหัวข้ อเกี่ยวกับบริ ษัท หัวข้ อย่อยการกํากับดูแลกิจการและรายงานประจําปี หน้ า 118 ถึง 119 รวมถึง ในปี 2558
บริ ษัทได้ รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง Anti-Corruption ของบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งทําการ
ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับที่ 3 (Established) ซึ่งเป็ นระดับที่ แสดงให้ เห็นถึงการกํ าหนดนโยบาย
การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึ กอบรมแก่พนักงาน การดูแล ติดตามและทบทวนความเหมาะสมของ
แนวทางดําเนินการด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน บริ ษัทให้ ความร่ วมมือและ
เข้ าร่ วมกิจกรรมในด้ านดังกล่าวกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ซึ่งถือเป็ นภาคีหนึ่ง ที่สําคัญในการก่อ ตั ้งโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
อย่างสมํ่าเสมอตามความเหมาะสมอีกด้ วย
นายมารุ ต ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะและในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ
บริ ษัทและทีมผู้บริ หารที่ท่มุ เทดําเนินการจนบริ ษัทมีผลประกอบการเป็ นที่นา่ พอใจแม้ ในสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั สําหรับการขยายธุรกิจในกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดีและน่าชื่นชมเพราะ
นอกจากจะส่งผลดีต่อบริ ษัทในด้ านรายได้ แล้ วยังเป็ นการสร้ างชื่อเสียงให้ กบั ประเทศชาติด้วย พร้ อมทังสอบถาม
้
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เกี่ ยวกับกระแสข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษี เครื่ องดื่มที่ มีปริ มาณนํ า้ ตาลสูง ซึ่งรวมถึงเครื่ องดื่มชาเขี ยวของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (“สปท.”) เพื่อส่งเสริ มสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจึงขอสอบถามถึงแผนงานและแนวทางดําเนินการของบริ ษัท
นายมารุ ต ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่ากลุ่มบริ ษัทโออิชิ ได้ รับทราบและติดตามข่าวสารในเรื่ อง
ดัง กล่าวอย่ างใกล้ ชิ ด และต่อ เนื่ อ ง โดยกลุ่ม บริ ษัท โออิ ชิ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาเตรี ย มแผนงานและแนวทางการ
ดํ าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ มาตรการดัง กล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัท ขอเรี ย นว่ ากลุ่มบริ ษัท โออิ ชิ ยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม
มาตรการและข้ อกําหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่จะมีการประกาศใช้ บงั คับในอนาคต
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าแนวทางการ
จัดเก็บภาษี เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ ้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพของสปท. นัน้ ถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่ในสังคมไทย
และจะส่งผลกระทบกับต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรู ปและเครื่ องดื่มในวงกว้ าง จึงเชื่อมัน่ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จะต้ องพิจารณาไตร่ ตรองเพื่ อกํ าหนดมาตรการดังกล่าวอย่างรอบคอบ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทโออิชิจะได้ มีการติดตาม
ข่ าวสารในเรื่ องดัง กล่าวอย่ างใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตัวรองรั บ สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อ ย่ างถูก ต้ องและ
เหมาะสม ทังนี
้ ้ สําหรับในต่างประเทศประเด็นดังกล่าวถือว่าไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่และในบางประเทศได้ เริ่ มกําหนด
มาตรการภาษี สําหรับเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณนํ ้าตาลสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพมาระยะหนึ่งแล้ ว อาทิ กลุ่มประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รป และประเทศในกลุ่ม สแกนดิ เ นเวี ย นอกจากนี ้ บริ ษั ท ถื อ ว่ า เป็ นผู้ นํ า ในการผลิ ต และ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มที่มีนํ ้าตาลน้ อยและปราศจากนํ ้าตาลมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจึงเชื่อมัน่ ได้ ว่า
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและมีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ประธานฯ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัท และที ม ผู้บ ริ หารได้ รั บทราบและ
ติ ด ตามในเรื่ อ งดัง กล่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด จึ ง ขอให้ ท่ า นผู้ถื อ หุ้ น เชื่ อ มั่น ได้ ว่ า บริ ษั ท จะสามารถกํ า หนดแนวทาง
ดําเนินการรองรับในกรณีดงั กล่าวได้ อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
นายฮังใช้
้ ให้ ข้อแนะนําว่าหากบริ ษัทมีการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทควรจัดให้ มีการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับทราบถึงความเป็ นผู้นําในการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวเพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจและกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภค
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางดําเนิ นการรองรั บในกรณี ที่ตลาด
ชาเขี ยวมีแนวโน้ มที่ จะไม่ขยายตัวหรื อมีการขยายตัวที่ ลดลง และบริ ษัทมีแนวทางการริ เริ่ มผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มในรู ปแบบอื่นที่ไม่ใช่ชาเขียวหรื อไม่
นายฐาปน ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุมทราบว่าบริ ษัท ได้ ริ เ ริ่ ม และสร้ างสรรค์ น วัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
รู ปแบบใหม่ ๆ ทังผลิ
้ ตภัณฑ์ชาเขียวและไม่ใช่ชาเขียวเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง โดย
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของบริ ษัทจะมีรูปแบบและจุดยืนที่คงเอกลักษณ์ความเป็ นญี่ปนอย่
ุ่ างชัดเจน
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นางสาวอรพรรณ สอบถามเพิ่มเติมถึงความเป็ นไปได้ ในการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช่
รู ปแบบที่เป็ นญี่ปนและการสร้
ุ่
างตราสินค้ าใหม่ ๆ นอกเหนือจาก “โออิชิ”
นายฐาปน ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการออกและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ตราสินค้ าใหม่
จะมีค่าใช้ จ่ายด้ านการลงทุนในการสร้ างความรั บรู้ ในตราสินค้ าที่ค่อนข้ างสูง ดังนัน้ ในการดําเนินการจึงต้ องมี
การพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ สําหรับการเติบโตของตลาดชาเขียวในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีการผลักดัน
ให้ เกิดการเติบโตของกลุ่มสินค้ าชาเขียวในลักษณะที่ไม่ปกติ เนื่องมาจากการจัดรายการส่งเสริ มการขายและ
การแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง จึงถื อว่าตลาดชาเขียวถูกผลักดันให้ มีอัตราการเติบโตเกินกว่าปกติ และแม้
ตลาดชาเขียวในปั จจุบนั จะมีแนวโน้ มการขยายตัวที่ลดลง แต่บริ ษัทได้ มีการออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
การออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อขยายฐานผู้บริ โภคและ
สร้ างโอกาสทางธุรกิจ จึงทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทจะสามารถสร้ างความเติบโตและคงสถานะทางการแข่งขันที่ดี
ในธุรกิ จได้ ในสถานการณ์ ดังกล่าว สําหรั บการผลิตและจัดจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ บริ ษัทจะดําเนิ นการโดยยึดถื อ
เอกลักษณ์ ความเป็ นญี่ ปุ่นเป็ นสําคัญ แต่บริ ษัทได้ ร่วมกับบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
เพื่ อทํ าการผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบอื่น ๆ ซึ่งถื อว่าเป็ นการเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง และสร้ าง
สถานะที่ดีทางการแข่งขันของกลุม่ ธุรกิจ รวมถึงเป็ นการจัดสรรทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้
บริ ษัทมีการขยายการลงทุนในโครงการการลงทุนสายการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื ้อสายการผลิตที่ 4 เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ด้ วยปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นผู้ถือหุ้นจึงมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทจะ
สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะทางการตลาดของธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม
เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่ มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้
ให้ การสนับสนุนและเชื่อมัน่ ในบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกท่านขอสัญญา
ว่าเราจะยังคงทํางานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสําเร็ จในการดําเนินงานในปี 2559 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พร้ อมทัง้ รายงานของผู้ สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิ กรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นํ าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวิ กรม รายงานต่อที่ ประชุม ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณางบการเงิ น ดัง กล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ ได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนี ้แสดงฐานะ
ทางการเงิ น ผลการดํ าเนิ น งาน และงบกระแสเงิ น สดถู ก ต้ องตามสมควรในสาระสํ า คัญ ตามหลัก การบัญ ชี
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ที่รับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาทัง้ รายได้ ค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบ
ระหว่างปี 2558 กับปี 2557 สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที่ 146 ถึงหน้ าที่
223 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 5

168,977,947

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย ซึง่ รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสิทธิ ชัย รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริ ษัทมีกําไร
สุทธิจํานวน 712,191,013 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึง
พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2558 และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 375,000,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 52.65 ของกําไรสุทธิรวม
ประจํ า ปี 2558 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท โดยไม่ ต้ อ งจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เ ป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 103,125,000
บาท โดยได้ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในคราวนี ้
อีกในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 271,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยกําหนดวันรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธี
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ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจาก
บริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชมเชยคณะกรรมการบริ ษัทและทีมผู้บริ หารที่ท่มุ เท
ดําเนิ นการจนบริ ษัทมีผลประกอบการที่ ดีสามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราที่ สูงกว่าปี ที่ ผ่านมา และ
ให้ ข้อแนะนําว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทควรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
ภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาการลงทุน
ภายใต้ ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลที่มีความแน่นอนแล้ ว
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรั บข้ อแนะนําของนายฮัง้ ใช้ โดยบริ ษัทจะนําข้ อแนะนําดังกล่าว
ไปพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่าย
เงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด
การลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 6

168,979,975

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวิกรม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. กําหนดว่าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ นจากตําแหน่ง
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับ
หนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
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1. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 1

3. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 2
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ากรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งทัง้ 3 คน ขอออกจาก
ห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้ วเสร็ จ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้ อย่างเป็ นอิสระ
ต่อจากนัน้ นายวิกรม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทและระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาจึงได้ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึง
องค์ ป ระกอบของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท ตลอดจนประสิท ธิ ภ าพและผลการปฏิ บัติ งานในฐานะ
กรรมการบริ ษัทในช่วงที่ ผ่านมาแล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ สามคนมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาซึ่ง
ไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้ รับการเสนอชื่อจึงได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายฐาปน
้
สิริวฒ
ั นภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส
และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้ สามคนกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อ และข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในคราวนีเ้ รี ยงตามลําดับเป็ นรายบุคคล และเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนน
และส่งให้ พนักงานของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนเสียงต่อไป
ทังนี
้ ้ เมื่อเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน
กลับเข้ าห้ องประชุมเพื่อดําเนินการประชุมต่อไป
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคลให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตังกรรมการ
้
แต่ละคน ดังนี ้
1. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

เห็นด้ วยจํานวน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

168,980,776

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
เห็นด้ วยจํานวน

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 1

168,980,476

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002*

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน
หมายเหตุ
*

การระบุจํานวนร้ อยละของคะแนนเสียงเป็ นการระบุแบบปั ดเศษทศนิยมจากห้ าตําแหน่งเป็ น
สี่ตํา แหน่ง โดยจํ า นวนร้ อยละของคะแนนเสีย งคิด เป็ นจํ านวนร้ อยละ 0.00017 จึง ปั ด เศษ
ทศนิยมเป็ น 0.0002 เพื่อให้ ผลรวมจํานวนร้ อยละของคะแนนเสียงรวมได้ เป็ นจํานวน ร้ อยละ 100

3. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
เห็นด้ วยจํานวน

กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 2
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

168,975,176

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9967*

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

5,600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0033

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสียจํานวน
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หมายเหตุ
*

วาระที่ 7

การระบุจํานวนร้ อยละของคะแนนเสียงเป็ นการระบุแบบปั ดเศษทศนิยมจากห้ าตําแหน่งเป็ น
สีต่ ําแหน่ง โดยจํานวนร้ อยละของคะแนนเสียงคิดเป็ นจํานวนร้ อยละ 99.99668 จึงปั ดเศษทศนิยม
เป็ น 99.9967 เพื่อให้ ผลรวมจํานวนร้ อยละของคะแนนเสียงรวมได้ เป็ นจํานวน ร้ อยละ 100

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2559 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2560 โดยขอให้ น างสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช ประธานกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวพจนีย์ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตาม
แนวนโยบาย โดยพิ จารณาจากการเปรี ย บเที ยบอ้ างอิง จากอุต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน พิ จารณาจากการ
ขยายตัวของธุรกิ จและผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ ภาระหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ และ
ผลการปฏิ บัติงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อ ย สําหรั บ เดือ นเมษายน 2559 ถึง เดื อนมี นาคม 2560 ทุกคณะรวมกัน เป็ นเงิ นจํ านวนไม่เกิ น
10,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนเดีย วกับปี 2558 และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงขอแสดง
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

จํานวน 50,000 บาทต่อเดือน

- รองประธานกรรมการ

จํานวน 35,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการ

จํานวน 30,000 บาทต่อเดือน

2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการตรวจสอบ

จํานวน

9,000 บาทต่อเดือน

3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน
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4. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

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

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2559
ถึง เดื อ นมี น าคม 2560 ทุก คณะรวมกัน เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 10,000,000 บาท โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 8

168,981,577

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติเงิ นบํ าเหน็จกรรมการประจํ าปี 2559 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
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นางสาวพจนีย์ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและอ้ างอิงจาก
อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ งิ น บํ า เหน็ จ สะท้ อ นถึ ง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
29,000,000 บาท รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจ ารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป ดังรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 และ
การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงิ นบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เ กิน 29,000,000 บาท พร้ อมทัง้ มอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจ ารณาจัด สรร
เงินบําเหน็จดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 9

168,981,679

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุ มัติก ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 39.
โดยขอให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางจิตเกษม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามที่ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี จากเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคมและสิ ้นสุดในวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี จึงขอความร่ วมมือจาก
บริ ษั ท ในฐานะบริ ษั ท ย่ อ ยในการเปลี่ ย นแปลงรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกัน ซึ่ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารอบปี บัญชีดงั กล่าว
มีความเหมาะสมและสอดรั บกับยอดขายตามฤดูกาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อัน จะส่ง ผลดีกับ กลุ่มบริ ษัท
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ทังในด้
้ านการบริ หารงาน ด้ านการเงินและด้ านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็ นประโยชน์ในด้ านการจัดทํางบการเงินรวม
กับบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ด้ วย จึงมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี ของบริ ษัทจากเริ่ มต้ น
ในวันที่ 1 มกราคมและสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่ 30
กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2559 และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนันจะมี
้ ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุด
ในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
ทัง้ นี ้ ด้ วยรอบปี บัญชี ไ ด้ ถูก กํ าหนดไว้ ใ นข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 39. บริ ษัท จึง สมควรแก้ ไ ข
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท ดังนี ้
ข้ อบังคับ ข้ อ 39. ปั จจุบัน
“ข้ อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษัทจะเริ่ มต้ นวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ”
ข้ อบังคับ ข้ อ 39. ที่เสนอขอแก้ ไข
“ข้ อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษัทจะเริ่ มต้ นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ประธานฯ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. นี ้ บริ ษัท
จะต้ องดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายหลังจาก
ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็น
นายธํารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีให้ มีความ
แตกต่างจากรอบปี ปฏิทินของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าโดยปกติธุรกิจเครื่ องดื่มจะมีช่วงการขายที่สงู
2 ช่วงด้ วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
ดังนัน้ ในการเปลี่ยนแปลงการปิ ดรอบปี บัญชีเป็ นเดือนกันยายน แทนเดือนธันวาคมจะมีความสอดรับกับยอดขาย
ตามฤดูกาล และช่วยให้ การวางแผนงานการดําเนินธุรกิ จ และการบริ หารจัดการด้ านทรั พยากรบุคคลมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ประธานฯ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าสําหรับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีคณะกรรมการ
บริ ษัทและทีมผู้บริ หารได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท โดย
จะมีผลกระทบในปี แรกที่จะมีรอบระยะเวลา 9 เดือน สําหรับในปี ต่อ ๆ ไปก็จะมีรอบระยะเวลา 12 เดือนตามปกติ
นายฐาปน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีดงั กล่าวจะส่งผลให้ การจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเปลี่ยนแปลงจากการจัดประชุมในช่วงเดือนเมษายนเป็ นในช่วงเดือนมกราคม
30

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท ดังนี ้
ข้ อบังคับ ข้ อ 39. (แก้ ไข)
“ข้ อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษัทจะเริ่ มต้ นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 10

168,981,986

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี 2559 และกํ า หนด
ค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2559
และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม
นายวิกรม รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กํ า หนดให้ ที ่ป ระชุม ผู้ ถ ือ หุ้ น สามัญ ประจํ า ปี แต่ง ตั ้งผู้ ส อบบัญ ชี และกํ า หนดจํ า นวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1.

นายนิรันดร์

ลีลาเมธวัฒน์

2.

นางวิไล

บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรื อ

3.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อ

4.

นายเอกสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

ชูธรรมสถิตย์
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อ

คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
แสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน ของบริ ษัท พร้ อมกํา หนดค่าสอบบัญ ชีสํา หรั บ งบการเงิน ของบริ ษัท สํา หรั บ ปี
2559 (9 เดือน) สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็ นเงิ นจํ านวน 2,157,300 บาท ซึ่งเป็ นอัตราที่สูงกว่าปี ที่ ผ่านมา
เล็กน้ อย โดยอัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ซึ่ง บริ ษัทจะจ่าย
ตามจริ ง สําหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2558 และ 2559 ได้ แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่าวแต่อย่างใด จึง มีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชี ท่านใด
ที่ปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์
อันประกอบด้ วย ผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ความพร้ อมของบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ซึง่ บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา
เป็ นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็ นที่ยอมรั บ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
ข้ อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับงบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรื อนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่ง
ของบริ ษัท เคพี เอ็ม จี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี สําหรั บ
งบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็ นจํานวน 2,157,300 บาท ตามรายละเอียด
ที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

168,982,191

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสียจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
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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 ้
นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้ าการขยายพื ้นที่สาขาของร้ านชาบูชิ ที่
เปิ ดดําเนินการภายในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ และให้ ข้อแนะนําว่าภายในศูนย์การค้ าดังกล่าวมีร้านอาหาร
ประเภทราเมนค่อนข้ างน้ อยจึงน่าจะเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษัทในการเปิ ดดําเนินการร้ านโออิชิ ราเมนภายในศูนย์ การค้ า
ดังกล่าว รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลในปี 2559 หรื อไม่
นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ รับข้ อแนะนําจากท่านผู้ถือหุ้น
ไปศึกษาแนวทางดําเนินการ โดยได้ ข้อสรุ ปว่าพืน้ ที่ให้ บริ การเดิมยังคงไม่สามารถขยายพืน้ ที่ให้ บริ การได้ และภายใน
ศูนย์การค้ ายังไม่มีพื ้นที่วา่ งสําหรับการเปิ ดดําเนินการสาขาร้ านอาหารเพิ่มเติม แต่บริ ษัทได้ ขยายสาขาร้ านอาหารภายใน
ศูนย์ การค้ าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ซึ่งอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงเพื่ อรองรั บการใช้ บริ การของประชากรในพืน้ ที่บริ เวณ
ฝั่ งธนบุรี นอกจากนี ้ บริ ษัทจะได้ พิจารณาการขยายสาขาร้ านอาหารตามเส้ นทางรถไฟฟ้าเพื่ อรองรั บการให้ บริ การ
บริ เวณพื ้นที่ฝั่งธนบุรีเพิ่มเติมด้ วย พร้ อมทังขอให้
้
นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
นายไพศาล ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการขยายพื น้ ที่และการเปิ ดดําเนิ นการสาขาร้ านอาหาร
บริ ษัทจะต้ องศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมทัง้ ในด้ านรู ปแบบ กลุ่มผู้บริ โภค และพืน้ ที่การเปิ ดดําเนิ นการ โดย
พื ้นที่บริ เวณฝั่ งธนบุรีในอนาคตจะมีการขยายตัวของศูนย์ การค้ าตามเส้ นทางรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษัท
ในการพิจารณาขยายสาขาร้ านอาหารเพื่อรองรับการใช้ บริ การของประชากรในบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าว
นายนิพันธ์ จิตตวรวาณิ ช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการเข้ าซือ้ กิจการบริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน) ว่าจะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ าอย่างไรบ้ าง เนื่องจากบิ๊กซีน่าจะ
เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายที่สําคัญของบริ ษัท และอัตราการเติบโตของธุรกิจชาเขียวในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ าจะเป็ น
อย่างไร
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีจะมีผลให้ ในปี
2559 บริ ษัทจะมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน ซึง่ ในการจ่ายเงินปั นผลบริ ษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการในรอบ
ระยะเวลา 9 เดือนดังกล่าว สําหรั บการเข้ าซื ้อกิจการของบริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นการ
ดําเนินการโดยกลุม่ บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ การดําเนินการใด ๆ ระหว่างกันจะเป็ นการพิจารณา
บนพื ้นฐานความเท่าเทียม เหมาะสม เป็ นธรรมและรั กษาผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝ่ าย แต่สําหรับการสร้ าง
รู ปแบบความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ ้นระหว่างกันเห็นว่ามีโอกาสและความเป็ นไปได้ แต่ด้วยบริ ษัทยังมีพนั ธมิตร คูค่ ้ า และ
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ผู้จัดจํ าหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งบริ ษัทก็จะยังคงให้ ความสําคัญและสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับพันธมิตร คู่ค้า และ
ผู้จดั จําหน่ายรายอื่น ๆ เหล่านันอย่
้ างเท่าเทียมกันด้ วย สําหรับตลาดชาเขียวในประเทศไทยเป็ นตลาดที่มีการรับรู้
ประโยชน์ของการบริ โภคชาเขียวที่แตกต่างจากประเทศอื่น ซึง่ ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียผู้บริ โภคส่วนมาก
เป็ นชาวจีนซึง่ บริ โภคชาในลักษณะของชาจีนหรื อชาดํา แต่ด้วยความรั บรู้ ของผู้บริ โภคโดยทัว่ ไปที่รับรู้ ว่าชาเขียว
เป็ นชาที่มีคุณภาพสูงหรื อพรี เมี่ยม จึงถือเป็ นโอกาสของบริ ษัทในการสร้ างความเชื่อมโยงและความเติบโตของ
ตลาดชาเขียวในภูมิภาคอาเซียน สําหรั บประเทศไทยธุรกิจชาเขียวถือว่ายังคงมีการแข่งขันที่สูงเพราะนอกจาก
ประเภทและประโยชน์ ของชาแล้ ว รายการส่งเสริ มการขายก็ถือว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ สําคัญในการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภค
นายธํ ารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่ มเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัท และ
สัดส่วนธุรกิ จชาเขี ยวในตลาดเครื่ องดื่มในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงสูตรชาเขี ยวที่ จัดจํ าหน่ายใน
ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียว่ามีความแตกต่างจากประเทศไทยหรื อไม่ เนื่องจากเป็ นประเทศที่ประชากรไม่นิยม
บริ โภคชาที่มีรสหวาน และสอบถามถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศดังกล่าว
นายฐาปน ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศถือว่าเป็ นช่วงเริ่ มต้ น
ดําเนินการในการสร้ างความรับรู้ ในตราสินค้ าของบริ ษัทซึง่ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร โดยใน
การดําเนินการบริ ษัทได้ ดําเนินการทางการตลาดร่ วมกับกลุ่มบริ ษัท Fraser and Neave หรื อ F&N ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) พร้ อมทัง้ ขอให้ นายมารุ ต ชี แ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม
ต่อที่ประชุม
นายมารุ ต ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าการขยายธุรกิจชาเขียวในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
บริ ษัทดําเนินการผ่านกลุม่ บริ ษัท F&N ซึง่ ในประเทศมาเลเซียถือว่าประสบความสําเร็ จมีสดั ส่วนการเติบโตเพิ่มขึ ้น
ทุกเดือน และบริ ษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ สตู รและรสชาติเดียวกันกับที่จดั จําหน่ายในประเทศไทย สําหรับ
ประเทศสิงคโปร์ การที่บริ ษัทสามารถวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศดังกล่าวได้ ถือว่าประสบความสําเร็ จ
และส่งเสริ มภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างมาก เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็ นประเทศที่ มี
มาตรฐานและข้ อกําหนดด้ านคุณภาพของสินค้ าประเภทอาหารที่สงู มาก
นายนิพนั ธ์ สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการปรับปรุ งผลกําไรของธุรกิจอาหาร
นายมารุ ต ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าในปี ที่ผ่านมาธุรกิจอาหารได้ รับผลกระทบจากสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเติบโตไม่สงู นักซึง่ ส่งผลต่อกําลังซื ้อและการชะลอจับจ่ายใช้ สอยของประชากร
ภายในประเทศ โดยบริ ษัทได้ มีการทบทวนและปรั บกลยุทธ์ ทางการตลาดและการบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ซึง่ จากการดําเนินการพบว่าเป็ นแนวทางที่ดีและมีแนวโน้ มที่จะสามารถสร้ างผลประกอบการ
ที่ดีได้ ในระยะยาว
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นางสาวเนาวรัตน์ ให้ ข้อแนะนําว่าการจัดรายการส่งเสริ มการขายมอบส่วนลด 50% น่าจะเป็ น
แนวทางที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้ แก่ธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทได้
เหมาะสม

นายมารุ ต กล่าวขอบคุณ และจะขอรั บข้ อคิดเห็นดังกล่าวไปพิ จารณาดํ าเนิ นการตามความ

นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ให้ ข้อคิดเห็นว่าเห็นด้ วยและขอชมเชยกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบปี
บัญชี เนื่องจากจะเป็ นการลดการกระจุกตัวของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบบัญชี และ
สําหรับกรณีการเข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ขอแสดงความชื่นชมและถือเป็ นความ
ภาคภูมิใจของคนไทย พร้ อมทัง้ ให้ ข้อแนะนําว่าบริ ษัทควรพิจารณาเปิ ดดําเนินการร้ านอาหารประเภทอาหารเช้ า
สไตล์ ญี่ปุ่นและกาแฟร่ วมกับร้ านบิ๊ กซีที่เปิ ดดําเนิ นการในสถานี บริ การนํ า้ มัน เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจกาแฟและ
อาหารเช้ าเป็ นธุรกิจที่ได้ รับความนิยมและมีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก รวมถึงขอแสดงความยินดีกบั นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร ที่ได้ รับเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแสดงความคาดหวังว่าผลประกอบการของบริ ษัทในปี 2559 ที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี 9 เดือน จะมีผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอัตราที่เท่ากันหรื อสูงกว่าอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลในปี นี ้
นายธํ ารง สอบถามเพิ่มเติมถึงส่วนแบ่งทางการตลาด สัดส่วนชาเขียวในตลาดเครื่ องดื่ม และ
สูตรชาเขียวที่จดั จําหน่ายในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงกลยุทธ์ ในการดําเนินการทางการตลาดในประเทศ
ดังกล่าว
นายมารุ ต ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสําหรับสูตรชาเขียวที่จดั จําหน่ายในประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซียเป็ นสูตรเดียวกับที่จดั จําหน่ายในประเทศไทย โดยขอเรี ยนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าในประเทศดังกล่าวมีกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่บริ โภคและชื่นชอบชาที่ผสมนํ ้าตาลพอสมควร สําหรับส่วนแบ่งทางการตลาด และสัดส่วนชาเขียวในตลาด
เครื่ องดื่มจะนํามารายงานในโอกาสต่อไป
เมื่อ ไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทภายใต้ การบริ หารจัดการและมอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน
โดยบริ ษัทมุง่ เน้ นในการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศ การรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น การดําเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การให้
โอกาสและพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ สัง คมซึ่ง บริ ษั ท ดํ า เนิ น การมาอย่ า งต่ อเนื่ อ ง
นอกจากนี ้ การเข้ าร่ วมประชุม การแสดงความคิดเห็นและข้ อซักถามต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้นถือเป็ นกําลังใจและ
แรงสนับสนุนที่สําคัญต่อคณะกรรมการและทีมผู้บริ หารของบริ ษัท โอกาสนี ้ จึงขอเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม ให้ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ในวันนี ้ จากนันจึ
้ งกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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ปิ ดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)

(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)
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ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริ ษัท

