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บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

วันที่ 30 เมษายน 2557 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน     

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

                              

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

7. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 

10. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

11. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 

2. นางเจษฎากร ธราธิป ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

3. นางจิตเกษม  หมูม่ิ่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและ

การบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

4. นางไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการกลุม่งานทรัพยากรมนษุย์ 

11 

 



ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัดที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์    

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

3. นางสาวกนกอร ภริูปัญญาวาณิช 

4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร    

โดยนางสาวรินฤดี นันทวรพันธ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือ TSD ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวาณิช 

ตัวแทนจากผู้ สอบบัญชี และนางสาวทิพาพร นะมาตร์ ตัวแทนผู้ ถือหุ้ นรายย่อย เป็นผู้ ทําหน้าที่ตรวจสอบ

การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.30 น. 

นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชีและเลขานุการบริษัท 

รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 195 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้

มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 272 ราย รวมเป็นจํานวน 467 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 173,130,300 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 92.3362 จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กล่าวคือ มีจํานวนผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้ น

นบัรวมกนัได้เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชมุ

ไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 249 ราย 

และผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จํานวน 324 ราย รวมเป็นจํานวน 573 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 

173,174,682 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.3598 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 พร้อมทัง้แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

ชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชี และตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจิตเกษม หมู่ม่ิง ชีแ้จงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้
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1. บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ซึ่งเป็น

หน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนก็สามารถ

ทําได้ 

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง

ตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ 

3. ประธานฯ จะสอบถามในทกุๆ วาระวา่จะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม ่

และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ 

4. หากผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ แต่หากผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้ยกมือและออกเสียง

ลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ท่านผู้ ถือหุ้ นก่อนการประชุม และ

จดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ 

ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และส่งให้พนกังาน

ของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนน  

5. สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจาก 

หนังสือมอบฉันทะเลย เพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะ

ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

6. สําหรับเสียงท่ีเห็นด้วย จะนับจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม และมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจํานวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง 

7. สําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึง่ช่องในบตัรลงคะแนน 

หรือกรณีไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มอบให้บริษัท หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่าบตัรลงคะแนน

โดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนนสียง (ยกเว้นกรณี 

คสัโตเดียน) 
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8. ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัท จะทําการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไป 

หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วและไมเ่ป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุม

ลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

9. โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้  

 วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

   วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

   วาระท่ี 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   สว่นวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

ตอ่จากนัน้ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบว่าก่อนเร่ิมดําเนินการประชุมขอเชิญนางสาวกนกอร 

ภูริปัญญวาณิช ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ

คะแนน และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง ซึง่นางสาวทิพาพร 

นะมาตร์ ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอขอเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

พร้อมกนันี ้ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ในการดําเนินการประชมุ บริษัทจะดําเนินการประชุมเรียงตาม

ระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุท่ีจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์

ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือเป็นข้อมลูให้บริษัท สําหรับ

ข้อซกัถามท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนัน้ ๆ หรือ

ขอให้สอบถามในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือให้การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้เป็น

การเสียเวลาของผู้ 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 2556 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า

ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง่ประชุม

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วย     173,143,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียด 

นายมารุต นําเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทสําหรับปี 2556  

โดยได้รายงานเพ่ิมเติมถึงผลการดําเนินงานอันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย กําไร ฐานะทางการเงิน และ

อตัราส่วนทางการเงิน พร้อมทัง้อธิบายเหตุผลของแต่ละส่วนพอสงัเขป รวมถึงได้รายงานให้ทราบว่าบริษัทได้รับ

การจดัอนัดบั Credit rating ซึง่ประเมินและทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ซึง่บริษัทยงัคงสถานะระดบัเครดิต

ในระดบั A-/Stable ซึ่งเป็นระดบัเดิมติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 โดยระดบัเครดิตสําหรับตราสารหนีข้องบริษัทก็ได้รับ

การจดัอนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนัด้วย ซึง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง  

พร้อมกันนี ้ได้รายงานแผนการดําเนินงานในปี 2557 อันประกอบด้วยเป้าหมายของธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ของธุรกิจ กลยทุธ์หลกัในการดําเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจในต่างประเทศและนวตักรรมสินค้าใหม่แยกตาม
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สายธุรกิจ ตลอดจนได้รายงานถึงการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility 

(CSR) ของบริษัทซึง่ถือเป็นพนัธกิจและนโยบายท่ีสําคญัประการหนึ่งของบริษัทในการสนบัสนุนโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคมและการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม นอกเหนือจากการนําเสนอสินค้าท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเป็น

การคืนกําไรสู่สังคม โดยในปี 2557 บริษัทจะยังคงสานต่อการดําเนินการด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยจะ

มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สําคญัในการพฒันาบคุคล

และสงัคมอย่างยัง่ยืน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

โดยเฉพาะตลาดชาเขียววา่บริษัทมีสดัสว่นประมาณเท่าใด รวมถงึสอบถามถึงอตัรากําไรสทุธิ ทิศทางและการให้

ความสําคัญในแต่ละสายธุรกิจ ปริมาณกําลังการผลิต แนวทางและแผนในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะธุรกิจเคร่ืองด่ืม พร้อมทัง้กล่าวให้กําลงัใจผู้บริหารและชมเชยแผนงาน และกลยุทธ์ในการเช่ือมโยง

ธุรกิจในเครือโดยเฉพาะการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ รวมถงึแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของกลุ่มบริษัท และ

วิสยัทศัน์วา่จะสามารถคงความเป็นผู้ นําทางการตลาดได้ 

นายมารุต ชีแ้จงส่วนแบ่งทางการตลาด และอตัรากําไรสทุธิของบริษัท พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าบริษัท

จะยังให้ความสําคญักับธุรกิจเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีความสามารถในการทํากําไรในอตัราที่สูงกว่า

ธุรกิจอาหารแต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาวการณ์การแข่งขันท่ีสูง จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและการดําเนินการเพ่ือ

ปกป้องสว่นแบ่งทางการตลาด สง่ผลให้ผลประกอบการของธุรกิจดงักลา่วลดลง  

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชีแ้จงถึงกําลังการผลิตของบริษัท และรายงานเพ่ิมเติมว่า

บริษัทได้ดําเนินการโครงการลงทุนเคร่ืองจกัร Cold Aseptic Filling สายท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิต โดยคาดว่า

จะดําเนินการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ได้ภายในปี 2557 และเม่ือพิจารณาจากกําลงัการผลิตในปัจจุบนับริษัทสามารถ

ผลิตสินค้าได้เพียงพอกบัความต้องการของตลาดและการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ 

นายณัฐภูมิ ชาวเหนือ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าจากแนวทางการดําเนินการท่ีเน้นการขยาย

สาขาร้านอาหารชาบูชิ และสําหรับร้านอาหารอ่ืนๆ จะมีการปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ อาทิ ร้านโออิชิ บุฟเฟต์  

ขอยกตวัอย่างสาขาอาคารไอที สแควร์ หลกัสี่ ท่ีได้มีการปรับปรุงบรรยากาศภายในร้านให้ดีขึน้แต่เม่ือพิจารณา

รายการอาหารแล้วเห็นว่ายงัไม่ดงึดดูผู้บริโภคเท่าท่ีควร จึงขอให้ทางบริษัทพิจารณาปรับปรุงรายการอาหารให้มี

ความหลากหลาย แปลกใหมแ่ละมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้  

นายมารุต มอบหมายให้นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้ จัดการสายงานธุรกิจอาหาร 

เป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียด 
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นายไพศาล ชีแ้จงว่าธุรกิจอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างสรรค์และพัฒนา

รายการอาหารเพ่ือให้มีความแปลกใหม่ และหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงบริษัท

มุง่เน้นและให้ความสําคญัในการคดัสรรเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีคณุภาพสงู เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับบริการ 

ท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ ตลอดจนบริษัทได้รับการรับรองคณุภาพจากผู้ให้การรับรองตามมาตรฐานสากลท่ีมี

ช่ือเสียงหลากหลายระบบ แตอ่ย่างไรก็ดีจะรับข้อแนะนําของท่านผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม พร้อมทัง้วาระนีเ้ป็นวาระเรียนเพื่อทราบจึง

ไมจํ่าเป็นต้องมีการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุต่อท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ความสนบัสนุนและเช่ือมัน่

ในบริษัท พนกังานและผู้บริหารของบริษัททกุท่าน โดยให้คํามัน่ว่าบริษัทจะยงัคงทํางานอย่างหนกัและทุ่มเทเพ่ือ

ความสําเร็จในการดําเนินงานในปี 2557 ตอ่ไป  

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556

พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดง

ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี 

ท่ีรับรองทัว่ไป สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้าท่ี 139 ถึงหน้าท่ี 219 ซึง่ได้จดัส่ง

ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในคราวนีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามการขาดทุนจากมหาอุทกภัยตามท่ีปรากฏในงบกําไร

ขาดทุน หน้า 143 ของรายงานประจําปี ว่าเป็นการขาดทุน เน่ืองมาจากการขอชดเชยจากการประกนัภยัใช่หรือไม ่

และขอทราบรายละเอียดการเรียกร้องเงินชดเชยจากการประกันภยั จํานวนการเรียกร้องและจํานวนค่าชดเชย 

ท่ีได้รับจริง รวมถงึสอบถามรายละเอียดการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิท่ีลดลงอย่างมาก และรายละเอียด

ต้นทุนทางการเงิน พร้อมทัง้ให้ข้อแนะนําว่าบริษัทควรพิจารณาการปรับลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิม 2 บาท

ลงเหลือ 1 บาท 
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นางจิตเกษม หมู่ม่ิง ชีแ้จงต่อท่ีประชุมทราบว่าบริษัทเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ รับประกนัภยัใน

ความเสียหายจากเหตมุหาอทุกภยัเป็นจํานวน 1,370 ล้านบาท โดยเม่ือสรุปผลการพิจารณาของผู้ รับประกนัภยั

บริษัทได้รับคา่ชดเชยจํานวนประมาณ 1,271 ล้านบาท บริษัทจงึได้รับรู้ผลขาดทนุจากการปรับประมาณการเงินชดเชย

จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัดงักล่าวเป็นจํานวนเงิน 99 ล้านบาท  โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตงุบการเงิน

ข้อ 3 แล้ว สําหรับการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนนัน้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี เช่น การทํา forward contracts 

อย่างไรก็ตามอตัราแลกเปลี่ยนได้มีการกําหนดไว้ลว่งหน้าแล้วในสญัญา จงึไม่มีผลกระทบทัง้ทางบวกหรือลบต่อ

การดําเนินงานของบริษัท  ในส่วนของต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการขยายการลงทุนจึงมี

จํานวนเงินกู้ เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ออกหุ้นกู้  ระยะเวลา 3 ปี และกําหนดอตัรา

ดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4 ชําระดอกเบีย้ทกุ 6 เดือน โดยในการออกหุ้นกู้ของบริษัทถือวา่ได้รับอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่า

บริษัทอ่ืนท่ีได้รับอนัดบัเครดิตเดียวกนั 

ประธานฯ ชีแ้จงถงึการกําหนดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และจะนําข้อเสนอแนะในเร่ืองการลดมลูค่าหุ้น 

ท่ีตราไว้ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ได้ผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     173,174,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่

ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชีและเลขานุการ

บริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 
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นางจิตเกษม รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 บริษัทมี 

กําไรสทุธิ  455,572,043 บาท จงึขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ

243,750,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 53.50 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2556 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ 

เป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 56,250,000 

บาท แล้วเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2556 จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 

ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 187,500,000 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2557 โดยการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อกําหนดรายชื่อ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารอง 

ตามกฎหมาย รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น 

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     173,173,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ โดยแจ้งตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้  

ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจาก

ตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการ

ซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
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โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน  ประธานกรรมการ 

2. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ 

3. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ 

4. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ 

 โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายแมทธิว  

กิจโอธาน และนางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ ได้แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก  

 พร้อมกนันีไ้ด้มอบหมายให้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา 

เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุ 

 นายฐาปน ขอเป็นตวัแทนของบริษัทในการกล่าวขอบคณุท่านประธานกรรมการ และกรรมการ

ทัง้สองท่านท่ีได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถ พร้อมทัง้ให้คําชีแ้นะและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เสมอมา รวมถึงได้ชีแ้จงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา

ความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึง

องค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง

ท่ีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบคุคล เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ ท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณาสดัส่วนกรรมการทัง้หมด

ท่ีเหลืออยู่จํานวน 9 คน เห็นวา่มีสดัสว่นท่ีเหมาะสม และกรรมการแตล่ะท่านมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพียงพอ

ต่อการบริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณาไม่ขอเสนอช่ือบุคคลใดต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งดงักลา่ว โดยรายละเอียดประวติัย่อและข้อมลูของนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 พร้อมกนันี ้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมทัง้แจ้งให้

ผู้ ถือหุ้นลงมติในการเลือกตัง้นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราวนีก้ลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่านทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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 นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ขอเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธานและ

กรรมการทัง้สองท่าน และขอให้ปรบมือเป็นเกียรติแก่กรรมการทัง้สามท่าน อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านประธาน

กรรมการทบทวนและกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีก เน่ืองจากท่านเป็นผู้ ท่ีมีคณุวฒิุ ประสบการณ์  

ความรู้ และความสามารถเป็นอย่างมาก  

 ประธานฯ กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านสําหรับความไว้วางใจ แต่อย่างไรก็ดีแม้มิได้ดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแต่ก็ยังคงเป็นผู้บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะ

สามารถดแูลและให้ข้อคิดเห็นตอ่บริษัทในภาพรวมได้  

นายศิริวัฒน์ กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการท่ียังคงให้การดูแลบริษัทในภาพรวมต่อไป 

เน่ืองจากประสบการณ์และความสามารถของท่านประธานกรรมการจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นอย่างมาก 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ท่ีพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     171,082,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7919 

ไมเ่ห็นด้วย 2,091,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.2078 

งดออกเสียง     300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือน

มีนาคม 2558 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่าตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ เพ่ือให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ทุกคณะ

รวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาทซึ ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2556 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไปตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สําหรับรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา

ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือน

เมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 และการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2557 

ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     173,173,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2557 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  ชี แ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยแล้วและอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ เพ่ือให้

เงินบําเหน็จสะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จงึเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 22,000,000 

บาท ซึ่งเป็นจํานวนลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

จดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป ตามรายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ได้แสดงความเห็นว่า

การกําหนดเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 ตามหลักเกณฑ์และจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ

ดงักลา่วข้างต้นนัน้มีความเหมาะสมแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า 

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 และ

การมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด 

ท่ีเสนอข้างต้น 

22 

 



ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557 เป็นเงินจํานวน 

22,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม

ตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     173,173,619 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000      

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สิน้สุดวนัท่ี  

31 ธันวาคม 2557 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 กําหนดวา่ “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการ

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด

ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวอรวรรณ  

ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

7900 คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,434,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา

เป็นจํานวน 106,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการทางบัญชีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ผู้สอบ

บญัชีทัง้ 3 คน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว

เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้ปฏิบติัหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี

ในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี และมีผลการตรวจสอบท่ีมีคณุภาพและมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ

บญัชีสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

23 

 



ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3757 หรือนายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 2,434,000 

บาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วย     173,174,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12. 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12.  

โดยขอให้นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและการบญัชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางจิตเกษม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษัทได้ใช้ระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ประกอบกับข้อบังคบัของบริษัท 

ข้อ 12. ในการกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และทําการรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 มาโดยตลอด ซึง่

ตามระบบนีบ้ริษัทจะต้องทําการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนั และปิดต่อเน่ืองไป

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ แต่โดยท่ีปัจจุบนัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/26 ได้

สนบัสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้ระบบ Record Date ในการกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นแทน

ระบบการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นซึ่งในระบบ Record Date นี ้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะเป็น 

ผู้ กําหนดวนักําหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) 1 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ

กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียน (Book Closure Date) เพ่ือทําการรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 เพียง 1 วนั ถัดจากวนักําหนดรายช่ือ

ดงักล่าว ซึง่จะทําให้ระยะเวลาในการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นลดเหลือเพียง 1 วนั จากเดิมท่ีต้องปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้ นก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และต้องปิดต่อเนื่องไปจนกว่า

การประชุมผู้ ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ซึง่วิธี Record Date นีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า  

24 

 



ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึง

พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของ

บริษัท ข้อ 12. ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ มาตรา 89/26 เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนํา

ระบบ Record Date มาใช้ได้ดงันี ้

ข้อบังคับ ข้อ 12. ปัจจุบัน 

 “ข้อ 12. ในระหว่างย่ีสิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ บริษัทจะงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุ้ นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และ

สํานกังานสาขาของบริษัททกุแห่ง ไมน้่อยกวา่สิบสี่ (14) วนัก่อนเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น” 

 ข้อบังคับ ข้อ 12. ที่เสนอขอแก้ไข 

“ข้อ 12. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกันนัน้ ทัง้นี ้สิทธิ

ของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชุมผู้ ถือหุ้นจะมี

ข้อมลูท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว 

วนัท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้องเป็นวันท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้ น  

ไมเ่กินสอง (2) เดือน” 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์และอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่ง

ปรากฏว่าไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 12. 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติการแก้ ไข เ พ่ิม เ ติมข้อบังคับของบ ริ ษัท  ข้อ  12. 

ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย  173,173,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง     600 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0003 

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

-ไมมี่-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น

มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะสรุปประเดน็ได้ ดงันี ้

นายธีรยทุธ  พืชธญัญากิจ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามการเตรียมการ

เก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้จัดโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ว่าบริษัทมีแนวทางหรือความสนใจในการเข้าร่วม

โครงการดงักล่าวหรือไม่ และหากมีความสนใจบริษัทจะนําแนวนโยบายต่อต้านการทุจิตดงักล่าวมาปรับใช้กับ

องค์กรอย่างไร  

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ากลุ่มบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้าน 

การทุจริตโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีหนึ่งใน 

การต่อต้านคอร์รัปชัน่ และมีการรณรงค์ให้พนกังานเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ จากการติดตามและพยายามเข้าไป

มีส่วนร่วมกบัภาคีอื่นที่เกี่ยวโยงกบัภาคเอกชนย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาขององค์กรสําหรับการมีส่วนร่วมและ

ให้ความสําคญักบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สําหรับการนําแนวทางการตอ่ต้านทจุริตมาปรับใช้ในองค์กรนัน้

บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ Good Governance โดยให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีดี และมีการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการภายในท่ีดี 

โปร่งใส และมีความเหมาะสม เช่น การมีกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างท่ีดี ซึ่งผู้ บริหารและพนักงานทุกลําดับขัน้

ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกล่าว โดยภายในองค์กรมิได้ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย

เท่านัน้แตใ่ห้ความสําคญักบัเร่ืองจริยธรรมและคณุธรรมด้วย 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์และ

ร้านอาหารของบริษัท อาทิ โออิชิขวดแก้ว ชาคูลล์ซ่า สาหร่ายทอดกรอบโอโนริ คาคาชิ และคะโซคุเต เป็นต้น 

รวมถึงแนวทางดําเนินการสําหรับผลิตภัณฑ์ดงักล่าว ตลอดจนสอบถามถึงอตัรากําไรสุทธิท่ีลดลงและแผนการ

ดําเนินงานและความคาดหมายในเร่ืองดงักลา่ววา่เป็นอย่างไร 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้จงถึงสถานการณ์และยอดขายของผลิตภัณฑ์โออิชิขวดแก้ว 

แผนการดําเนินการทําการตลาดใหม่ (relaunch) สําหรับผลิตภณัฑ์ชาคลูล์ซ่า และแนวทางการหยุดดําเนินการ

สําหรับสาหร่ายทอดกรอบโอโนริ เน่ืองจากช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีจํากัด อตัรากําไรสุทธิท่ีค่อนข้างต่ํา และ

ทิศทางตลาดโดยรวมท่ีมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเน่ือง สําหรับอัตรากําไรสุทธิท่ีลดลงส่วนสําคัญมาจากธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมท่ีมีสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการดําเนินการเพ่ือ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีการบริหารจดัการด้านค่าใช้จ่ายอย่างระมดัระวงั พร้อมทัง้ 
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ขอให้นายไพศาล อ่าวสถาพร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับธุรกิจสาหร่ายและสถานการณ์ของธุรกิจ

ร้านอาหาร 

นายไพศาล ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าภาพรวมธุรกิจสาหร่ายตกลงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงข้อจํากดัของ 

การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีจํานวนน้อยและมีราคาสูง ซึ่งเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรหยุดดําเนินการและพิจารณา

ดําเนินการสินค้าอ่ืนแทน สําหรับคะโซคเุตซึง่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอดุ้งจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เม่ือเปิดดําเนินการ

มาระยะหนึง่พบวา่ไมเ่ป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้บริโภคในประเทศไทย จึงพิจารณาหยุดดําเนินการสําหรับธุรกิจดงักล่าว 

และสําหรับร้านอาหารคาคาชิซึง่เป็นธุรกิจอาหารประเภทข้าวหน้าตา่งๆ ซึง่เข้ากบัพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย 

เห็นวา่มีศกัยภาพในการเติบโตซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการดําเนินการขยายสาขา 

นายอภิชิต เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์ในการคงสถานะผู้ นําทาง

การตลาดในสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจเคร่ืองด่ืม และแผนการขยายธุรกิจในตา่งประเทศโดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอาเซียนว่ามีการศกึษามลูค่าตลาดหรือไม่ บริษัทมีการวางแผนการดําเนินการอย่างไร และจะมีการ

พิจารณาการขยายกําลงัการผลิตในตา่งประเทศหรือไม ่

นายมารุต ชีแ้จงวา่บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในการทําการตลาดในฐานะผู้ นําโดยเน้นการสร้างความ

แตกตา่ง การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า การสร้างสรรค์และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการทําการตลาดมีการวางกลยุทธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้การทําการตลาดท่ี

แปลกใหมน่่าสนใจหลากหลายรูปแบบ และการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าซึง่ถือเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีทําให้

บริษัทยงัคงความเป็นผู้ นําทางการตลาด สําหรับการขยายธุรกิจไปยงักลุม่ประเทศอาเซยีน บริษัทได้ศกึษาและวาง

กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ โดยบริษัทได้วาง

จําหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ นําทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร

กมัพูชา รวมถึงเร่ิมวางจําหน่ายในอีกหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์   และสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพพม่า โดยมีการวางแผนในระยะ 5 ปี เพ่ือเป็นผู้ นําทางการตลาด สําหรับการผลิตในต่างประเทศจะ

พิจารณาตามความเหมาะสมหากมีการเติบโตของตลาดเพียงพอ และการผลิตในประเทศดังกล่าวสามารถ

ลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม แตอ่ย่างไรก็ดีในปัจจุบนักําลงัการผลิตในประเทศไทยยงัคงเพียงพอต่อ

การจําหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศดงัท่ีได้เรียนข้างต้น  

นายทวีฉัตร จุฬางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามแนวทางและแผนงานในการเป็นผู้ เช่ียวชาญครบวงจร

ด้านอาหารญ่ีปุ่ น รวมถึงการทดลองตลาดของร้านอาหารเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์อย่างไร พร้อมทัง้ให้

ข้อแนะนําวา่เม่ือพิจารณาถงึคณุภาพของสินค้าเห็นวา่สินค้าของบริษัทมีคณุภาพดีซึง่โดยสว่นตวัเห็นว่าผลิตภณัฑ์

ชาเขียวของบริษัทมีรสชาติใกล้เคียงกบัต้นตํารับมากท่ีสดุจงึควรพิจารณาการคงคณุภาพสินค้าในการจดัจําหน่าย

ในต่างประเทศ ดังนัน้การวางแผนการผลิตในต่างประเทศเห็นว่าหากจะมีการดําเนินการต้องพิจารณาให้

เหมาะสมเน่ืองจากส่วนผสมหลกัมีส่วนสําคญัต่อรสชาติ การผลิตในต่างประเทศอาจมีผลกระทบต่อรสชาติของ

ผลิตภณัฑ์ได้ จงึขอทราบมาตรการในการรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์หากมีการผลิตในตา่งประเทศ 
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นายวิชัย กิตติวงศ์วฒันา ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการเติบโต

ของตลาดท่ีเติบโตเพ่ิมขึน้และจํานวนสินค้าท่ีสามารถจําหน่ายได้ สําหรับการจัดจําหน่ายในต่างประเทศบริษัทมี

แนวทาง แผนงานทางการตลาดหรือกลยทุธ์ในการกระตุ้นความเติบโตของตลาดหรือไม ่และสอบถามอตัรากําไร 

นายฐาปน ชีแ้จงเก่ียวข้องกับภาพรวมของธุรกิจว่าสําหรับธุรกิจอาหารบริษัทเป็นผู้ นําด้าน

ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงได้ และผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการพฒันา

รูปแบบและความหลากหลายของสินค้าเพ่ือให้เข้าถงึและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงขึน้ เช่น การ

สร้างสรรค์รายการอาหารร้านโออิชิ ราเมน ให้เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี รวมถึงบริษัทยงัคงให้ความสําคญักับ

ธุรกิจร้านอาหารโดยมีแผนการดําเนินการและการลงทนุขยายธุรกิจทัง้ระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้

บริษัทให้ความสําคัญสูงสุดในการสร้างความรับรู้และยอมรับในตราสินค้าของบริษัทซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญ

ในการคงความเป็นผู้ นําทัง้ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมสไตล์ญ่ีปุ่ น  

สําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม จากสภาวการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงบริษัทมีภารกิจสําคญัในการขยาย

และรักษาสว่นแบ่งทางการตลาด ซึง่ทําให้คา่ใช้จ่ายในการทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ิมสงูขึน้ส่งผลให้อตัรากําไร

สทุธิลดลง แต่บริษัทยังคงมีสถานภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและสามารถลงทุนในการสร้างความแข็งแกร่งของ

ตราสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

แข่งขนัและสามารถคงความเป็นผู้ นําทางการตลาดได้ ซึง่จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว รวมถึงบริษัทมี

การเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของกลุม่บริษัท อาทิ การจดัจําหน่ายในประเทศมาเลเซียซึง่ถือเป็นการสร้างโอกาส

ทางธุรกิจท่ีดี การได้รับข้อมูลทางธุรกิจในพืน้ท่ีเพ่ือการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการและ

พฤติกรรมการบริโภคในประเทศนัน้ๆ รวมถึงการพิจารณาขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และกลุ่มผู้ บริโภคผ่านเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ท่ี

ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ  เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “คาบูเซฉะ” ชาเขียวท่ีมีคุณภาพสูงเป็นสินค้า

ระดบัพรีเมียมซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแผนการดําเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทสามารถดําเนินการได้อย่าง

ครบถ้วนและครอบคลมุในทุกช่องทาง นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคญักับการพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรม

ใหม่ๆ  เช่น การขยายธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นสู่ร้านอาหารจานด่วน (Quick Service Restaurant) อีกด้วย สดุท้ายนี ้

ขอเรียนให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทวา่จากแผนการดําเนินการและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจต่างๆ 

บริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้ นําทัง้ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมสไตล์ญ่ีปุ่ น และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดยงัคงมี 

ข้อซกัถามหรือต้องการรับทราบข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมสามารถเข้าร่วมการพบปะนักลงทุนซึ่งบริษัทจัดขึน้

อย่างสม่ําเสมอได้  

นายมารุต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่าบริษัทมีปริมาณการจําหน่ายสินค้าในอตัราท่ีเติบโตมากกว่าปีก่อน

ซึง่สอดคล้องกบัทิศทางของตลาดท่ีเติบโตขึน้ 
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นางสาวเนาวรัตน์ อนนัต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ให้ข้อแนะนําวา่บริษัทควรพิจารณา

ขยายพืน้ท่ีภายในร้านชาบูชิสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ เพ่ือรองรับการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคท่ีมี

จํานวนมาก การปรับการบริการจดัการด้านบตัรคิวให้มีประสิทธิภาพ และการดแูลอปุกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อม

ให้บริการอยู่เสมอ เพ่ือมิให้เสียโอกาสทางธรุกิจ 

นายฐาปน กล่าวขอบคณุสําหรับข้อแนะนําและการสนับสนุนร้านอาหารของบริษัท โดยบริษัท

จะรับข้อแนะนําของท่านไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการตอ่ไป  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการรับจ้างผลิตสินค้าประเภท

เคร่ืองด่ืมให้แก่ตน 

นายฐาปน ชีแ้จงว่าบริษัทมีหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดในการรับจ้างผลิตซึ่งหากท่านผู้ ถือหุ้นมี

ความสนใจสามารถนําเสนอข้อมลูเพ่ือนําไปพิจารณาตอ่ไป 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น 

ท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในวนันี ้จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และสิน้สดุการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัท 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 

 

ลงช่ือ         ประธานท่ีประชมุ 

 

(นายณรงค์ ศรีสอ้าน) 

 

ลงช่ือ               เลขานกุารบริษัท 

 

          (นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง) 
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