สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
วันที่ 27 เมษายน 2558
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมฮิลตัน สุ ขุมวิท กรุ งเทพ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

กรรมการที่เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประสิทธิ์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายมารุ ต
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ

โฆวิไลกูล
สิริวฒ
ั นภักดี
คุ้มไพโรจน์
จรุ งธนาภิบาล
ธนวรานิช
บูรณะเศรษฐกุล
ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม
ผู้ช่ วยกรรมการผู้จัด การสายงานการเงิ น และ
การบัญชี 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.
5.

นายนิรันดร์
นางสาวนิตยา
นางสาวนภาพร
นางสาวกนกอร
นายสานุ

ลีลาเมธวัฒน์
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร
ภูริปัญญวานิช
โปรดสถาพร
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โดยมีนายสมเกียรติ ศรี ราวงศ์ เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อ อินเวนท์เทค ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นายสานุ โปรดสถาพร ตัวแทนจาก
ผู้ ส อบบัญ ชี และนางสาวศศิ ก านต์ นามโศภิ ษฐ์ ตัว แทนผู้ ถื อ หุ้ น รายย่อ ย เป็ นผู้ ทํ า หน้ า ที ่ ต รวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริ ษัท
รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ม้ ีผ้ ูถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 182 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 225 ราย รวมเป็ นจํานวน 407 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 168,607,075 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 89.9238 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กล่าวคือ มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มี
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 238 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 300 ราย รวมเป็ นจํานวน 538 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 168,687,117 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 89.9665 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
นายประสิ ท ธิ์ โฆวิ ไ ลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิ สระ ทํ าหน้ าที่ ป ระธานที่ ป ระชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
ที่เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ น เพื่อชี ้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุมดังรายนามข้ างต้ นด้ วย
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางจิ ตเกษม หมู่มิ่ง ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
นางจิตเกษม ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ การออกเสียงและ
การลงคะแนนในแต่ละวาระหรื อแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทได้ มอบหมายให้ อินเวนท์ เทค ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบการลงทะเบี ยน
รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ
ร่ วมสังเกตการณ์การนับคะแนนก็สามารถทําได้

2.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง
ตามจํานวนหุ้นที่ ท่านถืออยู่หรื อรั บมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
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3.

ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่
และหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ

4.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้ วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ จ ะออกเสี ย ง ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสีย ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ท่านนัน้ ยกมื อและออกเสี ย ง
ลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และ
จัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป
อย่างไรก็ ดี เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิ บาลที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 6 เรื่ องพิ จารณาเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้ น จากตํ าแหน่ง ตามวาระนัน้
ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน
ลงคะแนนไม่วา่ จะลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้ อม
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้ พนักงานของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนน

5.

สํ า หรั บ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ ผ้ ู ม อบฉั น ทะได้ ร ะบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนไว้ แ ล้ ว ว่ า เห็ น ด้ ว ย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจาก
ใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะไม่ได้
ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง

6.

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

7.

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

8.

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

9.

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จะประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้


วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสี ยงข้ างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม



วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ต่อ จากนัน้ ประธานฯ แจ้ ง ต่ อที่ ป ระชุ มทราบว่ าก่ อนเริ่ มดํ าเนิ น การประชุมขอเชิ ญ นายสานุ
โปรดสถาพร ตัวแทนของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้ าเป็ นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความ
ประสงค์ขอร่ วมเป็ นสักขีพยานมากกว่า 1 ท่าน แต่ภายหลังการเรี ยนเชิญมีผ้ ถู ือหุ้นเพียง 1 ท่าน คือนางสาวศศิกานต์
นามโศภิษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
พร้ อมกันนี ้ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าในการดําเนินการประชุม บริ ษัทจะดําเนินการประชุมเรี ยงตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน และหากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดแจ้ งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ บริ ษัท
สําหรับข้ อซักถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นรอไปสอบถามในวาระนัน้ ๆ
หรื อขอให้ สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อให้ การประชุมสามารถดําเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม และไม่ให้ เป็ น
การเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จึงขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

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

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถามและข้ อแก้ ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 3

168,610,912

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

6

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2557 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
นายมารุ ต นํ าเสนอวีดิ ทัศ น์ ภ าพรวมการดํ าเนิ น งานและกิ จ กรรมของบริ ษัทสํ าหรั บ ปี 2557
โดยได้ รายงานเพิ่มเติมถึงผลการดําเนินงานอันประกอบด้ วยรายได้ ยอดขาย กําไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วน
ทางการเงิน โครงสร้ างทางธุรกิ จ และการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในต่างประเทศ โดยอธิ บาย
เหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนพอสังเขป รวมถึงได้ รายงานให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ รับการจัดอันดับเครดิต
องค์กร ซึ่งประเมินและทบทวนโดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ซึ่งบริ ษัทยังคงสถานะระดับเครดิตในระดับ Aแนวโน้ มอันดับเครดิตคงที่ โดยอันดับเครดิตสําหรั บตราสารหนี ข้ องบริ ษัทก็ได้ รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ
เดียวกัน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีฐานะทางการเงิ นที่ มั่นคง พร้ อมกันนี ้ ได้ รายงานการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ กลยุท ธ์ ทางการตลาด และกิจกรรมที่ได้ ดําเนินการไปในปี 2557 แบ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจเครื่ องดื่มและกลุ่มธุรกิจ
อาหาร ตลอดจนรายงานให้ ที่ประชุมทราบว่ากลุม่ ธุรกิจเครื่ องดื่มได้ รับรางวัล “แบรนด์ที่แข็งแกร่ งและทรงพลังที่สดุ
ในประเทศไทย ปี 2014” ในกลุ่มสินค้ าชาเขียวพร้ อมดื่ม จากการสํารวจของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นรางวัลที่บริ ษัทได้ รับติดต่อกันเป็ นปี ที่ 2 ตอกยํ ้าถึงความเป็ นผู้นําในตลาดชาเขียว
พร้ อมดื่มอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับผลการสํารวจของนีลเส็นเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ชาเขียว
พร้ อมดื่ม ซึง่ ในปี 2557 โออิชิ ยัง คงมีส่วนแบ่ง ตลาดเป็ นอัน ดับ หนึ่ง ซึ่ง ความสําเร็ จ ของกลุ่มธุร กิ จ เครื่ องดื่ม
ในปี ที่ผ่านมา มีปัจจัยหลัก 3 ประการที่ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็ จ อันได้ แก่ การรั กษาไว้ ซึ่งความเป็ นผู้นําตลาด
ชาเขียว การสร้ างความเข้ มแข็งในตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่ม non green tea และการสร้ างการเติบโตของธุรกิจ
จากการส่งออก
ในส่วนของธุรกิจอาหาร ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทยังคงดําเนินนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
โดย ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
้ ้น 225 สาขา รวมสาขาที่เปิ ดในต่างประเทศด้ วย ในส่วนของกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจอาหารของโออิชิ ในปี ที่ผ่านมา โออิชิจัดกิจกรรม “โออิชิกรุ๊ ปร่ วมคืนความสุขให้ ประเทศไทย
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มอบส่วนลด 50% ทุกร้ านในเครื อโออิชิกรุ๊ ป” ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ได้ รับกระแสตอบรับดีมากจากผู้บริ โภค ในขณะที่
กิจกรรม “Fly me to Japan โออิชิโชค 2 ชัน้ มันส์ถึงญี่ ปุ่น” บริ ษัทยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปั จจุบัน
ตลอดจนรายงานถึงกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ป (Ready To Eat) ว่าบริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะขยายตลาดธุรกิจในกลุม่
ผลิตภัณฑ์นี ้ต่อไป โดยจัดจําหน่ายผ่านช่องทางสาขาของร้ านอาหารของบริ ษัท
พร้ อมทังรายงานถึ
้
งกลยุทธ์ หลักขององค์กรที่บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ได้ แก่ “วิสยั ทัศน์
2020” โดยเป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ร่วมกันภายในกลุ่มบริ ษัทในเครื อบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (ไทยเบฟ)
เพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นําในธุรกิจเครื่ องดื่มของภูมิภาคเอเชีย ซึง่ ประกอบไปด้ วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้ แก่
1. กลยุ ทธ์ ก ารเติบ โต (Growth) ซึ่ง ในด้ านของเป้ าหมายการเติ บ โตบริ ษัท กํ า หนด
เป้าหมายการเติบโตของยอดขายรวมของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มไว้ อย่างชัดเจน
2. กลยุ ทธ์ ความหลากหลาย (Diversity) บริ ษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ
เครื่ องดื่มที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดที่ซบั ซ้ อนขึ ้น โดยมีทงผลิ
ั ้ ตภัณฑ์แบบพรี เมี่ยมในราคา
ที่จบั ต้ องได้ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์อนั เร่ งรี บ และผลิตภัณฑ์ที่เน้ นนวัตกรรม
3. กลยุทธ์ ด้านตราสินค้ า (Brands) บริ ษัทเสริ มความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ ของตราสินค้ า
ด้ วยเอกลักษณ์ ความเป็ นญี่ ปุ่นทันสมัย สนุกสนาน คุณภาพระดับสากล ผ่านนวัตกรรมสินค้ าใหม่ ๆ (Product
Innovation) และรายการส่งเสริ มการขายที่น่าสนใจและสร้ างสรรค์ (Promotion Innovation) เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภค
ทุกกลุ่ม เพื่อตอกยํ ้าสถานะความเป็ นผู้นําตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยัง่ ยืน รวมถึงสร้ างความรับรู้ ในตราสินค้ า
ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ด้ วยกลยุทธ์ แ ละแผนปฏิบ ัติก ารที่
ชัดเจนและรวดเร็ ว
4. กลยุทธ์ การขายและกระจายสินค้ า (Reach) มีการขยายช่องทางการเข้ าถึงและการ
จัดจําหน่ายสินค้ า รวมถึงประสานความร่ วมมือกับบริ ษัทในเครื อไทยเบฟทังในและต่
้
างประเทศเพื่อให้ สินค้ าของ
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึงและหลากหลายช่องทางมากขึ ้น
5. กลยุทธ์ การสร้ างความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) มุ่งเน้ นพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความรู้ ความสามารถ สร้ างความเป็ นมืออาชีพ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ ตลอดจนเรี ยนรู้ สตู รสําเร็ จ
ซึง่ กันและกันระหว่างบริ ษัทในเครื อไทยเบฟ เพื่อผลักดันให้ ธุรกิจไปสูเ่ ป้าหมายตามที่ตงไว้
ั้
ตลอดจนได้ รายงานถึงการดําเนินงานด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสังคมของบริ ษัท ซึ่งในปี 2557
บริ ษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรู ปแบบภายใต้ โครงการ “ให้ ” ทัง้ ในด้ านการศึกษา สิ่งแวดล้ อม
การรณรงค์ปลูกฝั งจริ ยธรรม และการช่วยเหลือแบบเร่ งด่วนจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยึดมัน่ ในจริ ยธรรมการประกอบธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรักษาคุณค่า
การเป็ นองค์กรที่ดีมาโดยตลอด โดยในปี 2558 บริ ษัทมีเป้าหมายในการสร้ างค่านิยมที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
การสนับสนุนและรณรงค์คณ
ุ ธรรมด้ าน “ความซื่อสัตย์” เพราะเชื่อว่าจิตสํานึกด้ านความซื่อสัตย์ จะเป็ นจุดเริ่ มต้ น
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ที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิที่ดี มีความรั บผิดชอบ รักษากฎระเบียบ และเคารพกติกา ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนัน้ ทิศทางการสื่อสารองค์กร การรณรงค์ และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัทจะ
มุ่งเน้ นไปที่การปลูกฝั งค่านิยมด้ านความซื่อสัตย์เป็ นหลักภายใต้ แนวคิด “Honest Heart Produces Honest
Action”
เมื่อสิ ้นสุดการรายงาน ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ การสนับสนุน
และความเชื่อมัน่ ในบริ ษัท พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่านขอสัญญาว่าเราจะยังคงทํางานอย่างหนักและ
ทุ่มเทเพื่อความสําเร็ จในการดําเนินงานในปี 2558 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอต่อ
ที่ประชุม
นายวิ กรม รายงานต่อที่ ประชุม ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณางบการเงิ น ดัง กล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนีแ้ สดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ซึ่งบรรยายถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาทัง้ รายได้ ค่าใช้ จ่ายเปรี ยบเทียบ
ระหว่างปี 2557 กับปี 2556 สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี หน้ าที่ 142 ถึงหน้ าที่
223 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยิ นดีและชื่นชมคณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริ หารทุกท่านที่ดําเนินงานจนบริ ษัทมีผลกําไรที่เพิ่มขึ ้นและยังคงมีสถานะส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1
ในธุรกิจชาเขียว และเห็นด้ วยกับการยกเลิกการดําเนินการธุรกิจสาหร่ าย รวมถึงขอสอบถามแนวทางดําเนินการ
ในสถานการณ์ที่ธุรกิจชาเขียวเติบโตลดลง และประมาณการสัดส่วนรายได้ ของธุรกิจเครื่ องดื่มในอนาคต ว่าจะมี
สัดส่วนอย่างไร ระหว่างรายได้ จากการจําหน่ายในประเทศและรายได้ จากการจําหน่ายในต่างประเทศ
นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้ จงว่า ถึงแม้ อตั ราการเติบโตของตลาดชาเขียวในประเทศจะมี
อัตราลดลงแต่บริ ษัทจะพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจําหน่ายโดยร่ วมมือกับกลุ่มบริ ษัทในเครื อไทยเบฟ และ
การพัฒนา ส่งเสริ มและทําการตลาดสินค้ าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ non green tea เพิ่มมากขึ ้นเพื่อเสริ มภาพรวมของ
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ธุรกิจชาพร้ อมดื่มที่ไม่ได้ เน้ นที่ตลาดชาเขียวเพียงอย่างเดียว สําหรับการจัดจําหน่ายในต่างประเทศจะสร้ างความ
ร่ วมมือกับกลุ่มบริ ษัทเอฟแอนด์ เอ็น ในการสร้ างฐานการผลิตที่ ประเทศมาเลเซียเพื่ อจัดจํ าหน่ายในประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงการขยายฐานการตลาดการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมการทางการตลาดที่มากขึ ้นในประเทศที่มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ ว สําหรับประมาณการสัดส่วน
รายได้ ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต มีประมาณการไว้ ที่ร้อยละ 60 สําหรับตลาดในประเทศ
และร้ อยละ 40 สําหรับตลาดต่างประเทศ
นายศิริวฒ
ั น์ สอบถามต่อไปว่าจากสัดส่วนรายได้ ตามที่กล่าวมานัน้ ถ้ ามองในแง่ของผลกําไร
ตลาดในประเทศหรื อต่างประเทศจะสร้ างผลกําไรให้ บริ ษัทได้ มากกว่ากัน
นายฐาปน สิริ ว ัฒ นภัก ดี รองประธานกรรมการ ชี แ้ จงให้ ที ่ ป ระชุม ทราบถึง ภาพรวม
การจัดจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศ ว่าการจัดจําหน่ายสิน ค้ าไปยัง ต่างประเทศนัน้ บริ ษัท ให้ ค วามสําคัญ
กับ การสร้ างการรั บรู้ ในตราสิ นค้ าของบริ ษั ท ซึ่งการรั บรู้ ในตราสิ นค้ าเป็ นหนึ่ งปั จจัยสํ าคัญที่ จะทํ าให้ ตลาด
ต่างประเทศสามารถเติบโตได้ ในระยะยาว และในการดําเนินการดังกล่าวต้ องมีการลงทุนร่ วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิ จในประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะไม่สร้ างผลตอบแทนที่ ดีนักในระยะแรกแต่จะสร้ างผลตอบแทนอย่างมั่นคง
ในระยะยาว นอกจากนี ้ ในการทําการตลาดในต่างประเทศการยอมรั บในตราสินค้ าและสินค้ าก็ถือเป็ นปั จจัย
ที่ สําคัญ ในบางประเทศจึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบฉลาก ปรับรสชาติ และสร้ างความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการบริ โภคของผู้บริ โภคในแต่ละประเทศ รวมถึงการคิดกลยุทธ์ ทางการตลาดรู ปแบบใหม่ ๆ และ
บริ ห ารจัด การงบประมาณการส่ง เสริ ม การขายเพื่ อลดรายจ่ ายที่ ไ ม่จํ าเป็ น ซึ่ง ได้ รั บ ผลสํ าเร็ จ ที่ ดี ทัง้ ในด้ าน
ผลประกอบการที่ดีขึ ้นและการคงความเป็ นผู้นําในตลาดธุรกิจเครื่ องดื่ม สําหรับตลาดธุรกิจอาหารยังเป็ นธุรกิจที่
ต้ องมีการลงทุนอย่างต่อ เนื่อ งและในปี ที่ผ่า นมาธุร กิจ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ จึง ได้
จัดรายการส่งเสริ มการขายในลักษณะที่เน้ นการสร้ างการรับรู้ ในตราสินค้ า อาทิ รายการลดราคา 50% และการ
ฉลองการเปิ ดร้ านชาบูชิ ครบ 100 สาขา เป็ นต้ น ซึง่ ถือว่าประสบผลสําเร็ จอย่างมาก
นายศิริวฒ
ั น์ สอบถามเพิ่มเติมว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของชาเขียวพร้ อมดื่มในปั จจุบนั ที่บริ ษัท
มีสว่ นแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 1 ประมาณร้ อยละ 51 แล้ ว อันดับ 2 ถึง 5 มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นสัดส่วนเท่าใด
นายมารุ ต ชี แ้ จงว่า อัต ราส่ วนของส่ว นแบ่ ง การตลาดชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม ณ สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 โออิชิมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับที่ 1 ประมาณร้ อยละ 51 อันดับที่ 2 ประมาณร้ อยละ 27
ส่วนอันดับอื่น ๆ ขอให้ นางเจษฎากร โคชส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจเครื่ องดื่ม เป็ นผู้ชี ้แจงในรายละเอียด
นางเจษฎากร ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าสําหรับอันดับอื่น ๆ จะเป็ นกลุ่มตลาดชาดํา และชาขาว
ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดรวมกันไม่มากนัก
นายสมยศ ศักด์ศรี คุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการ
วางกลยุทธ์สดั ส่วนรายได้ ของกลุม่ ธุรกิจเครื่ องดื่มและกลุม่ ธุรกิจอาหารไว้ เป็ นสัดส่วนเท่าใด
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นายมารุ ต ชีแ้ จงว่าบริ ษัทกําหนดกลยุทธ์ เรื่ องสัดส่วนรายได้ ระหว่างธุรกิจเครื่ องดื่มและธุรกิ จ
อาหารไว้ ที่ประมาณ ร้ อยละ 60 และร้ อยละ 40 ตามลําดับ เนื่องจากการทําธุรกิจอาหารมีรูปแบบการดําเนินการ
ที่หลากหลายและในบางกลุ่มร้ านอาหารมีอตั ราผลกําไรที่ไม่สงู มากนัก ซึง่ กลุ่มธุรกิจเครื่ องดื่มมีอตั ราผลกําไร
ที่ดีกว่าจึงวางกลยุทธ์สดั ส่วนรายได้ ในธุรกิจเครื่ องดื่มที่สงู กว่า
นายนิ พันธ์ จิ ตตวรวานิ ช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนผลกํ าไรของธุรกิ จอาหารว่าในอนาคต
ภายหลัง ตัด ค่าเสื่ อ มราคาหมดแล้ ว จะมี ผ ลกํ า ไรอยู่ที่ ป ระมาณร้ อยละเท่ าใด และตามที่ บ ริ ษัท วางกลยุท ธ์
ประมาณการเติบโตของรายได้ ไว้ บริ ษัทจะมีแหล่งเงินทุนมาจากแหล่งใดและบริ ษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อนําเงินมาเป็ นทุนในการดําเนินการให้ บรรลุตามกลยุทธ์ดงั กล่าวหรื อไม่
นายมารุ ต ได้ ชี ้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนารู ปแบบธุรกิจให้ มี
ความเป็ นพรี เมี่ยม (premiumization) และสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจให้ มากยิ่งขึ ้น รวมถึงมีแผนการบริ หารจัดการ
ด้ านต้ นทุนเพื่อให้ มีผลกําไรของธุรกิจที่สงู ขึ ้น
นายฐาปน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการสร้ างผลกําไรที่ดีขึ ้นแก่ธุรกิจอาหารไม่ได้ เกิดจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาเพียงประการเดียวจึงขอให้ นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดั การสายงานธุรกิจอาหาร ได้ นําเสนอ
ภาพรวมและการสร้ างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอาหารให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายไพศาล ชีแ้ จงว่าเนื่องจากธุรกิจร้ านอาหารเติบโตจากธุรกิจบุฟเฟ่ ต์ ซึ่งมีอตั ราผลกําไรที่
ไม่สงู มากแต่เป็ นธุรกิจในใจของผู้บริ โภค บริ ษัทได้ คดั สรรวัตถุดิบที่ดีมีคณ
ุ ภาพสูงมาให้ บริ การในราคาที่ไม่สงู จึงมี
อัตราการทํากําไรที่ไม่สงู มาก โดยในปั จจุบนั มีการวางกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจในร้ านอาหารที่มีอตั ราการทํา
กําไรที่ค่อนข้ างสูง อาทิ ร้ านชาบูชิ และการขยายการดําเนินธุรกิจร้ านอาหารในต่างประเทศ รวมถึงการสร้ าง
มูลค่าให้ แก่ร้านอาหารของบริ ษัท เช่น การนําเมนูอาหารของเชฟฮิโรยูกิ ซาไก ซึง่ เป็ นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มาให้ บริ การภายในร้ านโออิชิ บุฟเฟ่ ต์ นอกจากนี ้ ได้ พิจารณาการปรับภาพลักษณ์ และขยายฐานธุรกิจไปในกลุ่ม
พรี เมี่ยมมากยิ่งขึ ้น โดยมีการศึกษาแนวทางในการนําร้ านอาหารระดับดาวมิชลิน (Michelin Star) ที่มีศกั ยภาพสูง
จากประเทศญี่ปนมาเปิ
ุ่
ดดําเนินการในประเทศไทยภายในห้ างสรรพสินค้ าระดับสูงเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ และ
สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กลุม่ ธุรกิจอาหารของบริ ษัท
นายฐาปน ชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นข้ อซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนว่าในการเพิ่มทุน
จดทะเบี ยนต้ องพิ จารณาตามแผนการดําเนิ นธุรกิ จและความเหมาะสมในแต่ละขณะ ซึ่งในปั จจุบันบริ ษัท มี
สถานะทางการเงินที่มนั่ คง จึงอาจยังไม่มีความจําเป็ นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในขณะนี ้ โดยขอให้ นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ ชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
นายสิทธิ ชัย ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่าในการลงทุนดําเนิ นธุรกิ จ หรื อการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน บริ ษัทจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมและคํานึงผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสําคัญ
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นายทวี ฉั ต ร จุ ฬ างกู ร ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามถึง การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ างความเติ บ โตตาม
ประมาณการรายได้ ที่วางแผนไว้ ว่าบริ ษัท มีแ นวทางในการดํ าเนิ นงานในลัก ษณะการสร้ างความเติ บโตใน
ตราสินค้ าของตนเองทัง้ ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ หรื อจะเป็ นการซื ้อตราสินค้ าของบุคคลอื่นมาทํ า
การตลาด รวมถึงสอบถามถึงความครอบคลุมของพืน้ ที่การให้ บริ การของธุรกิจจัดส่งอาหารนอกสถานที่ หรื อ
ธุรกิจ Delivery รวมถึงแสดงความชื่นชมในการเข้ าร่ วมงาน "บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day)
ของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่จัดเตรี ยมข้ อมูลนําเสนอได้ ครบถ้ วนดีมาก
และขอเสนอให้ บริ ษัทดําเนินการในลักษณะนี ้ทุกไตรมาส
นายฐาปน กล่าวขอบคุณสําหรั บข้ อแนะนําของท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมมอบหมายให้ นายไพศาล
ชี ้แจงในเบื ้องต้ นเกี่ยวกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอาหาร
นายไพศาล ชี ้แจงว่าการสร้ างความเติบโตของธุรกิจร้ านอาหาร บริ ษัทพิจารณาดําเนินการควบคู่กนั
ทัง้ การสร้ างความเติบโตของตราสินค้ าของบริ ษัท โดยจะเห็น ได้ จากการเปิ ดดําเนิ นการร้ านอาหารชาบูชิใ น
ประเทศสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการพิจารณาคัดเลือกร้ านอาหารที่มีศกั ยภาพเพื่อร่ วมทุนสร้ าง
ความเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจ สําหรั บธุรกิจจัดส่งอาหารนอกสถานที่ หรื อธุรกิจ Delivery ของบริ ษัทเน้ น
การดําเนิ นการโดยจัดสรรทรั พ ยากรและการจัดเตรี ยมจากร้ านอาหารของบริ ษัทซึ่งเกื อบทัง้ หมดอยู่ภายใน
ศูนย์การค้ า จึงสามารถให้ บริ การได้ ภายในช่วงเวลาเปิ ดดําเนินการของศูนย์การค้ าเท่านัน้
นายมารุ ต ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการร่ วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตนัน้ ในขณะนี ้
มีผ้ ูให้ ความสนใจร่ วมงานทัง้ ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มกับบริ ษัทหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการพิ จารณาความ
เหมาะสมของแผนทางธุรกิจระหว่างกัน สําหรับการสร้ างความเติบโตในตราสินค้ าของบริ ษัทเองก็ยงั คงมีโอกาส
ในการสร้ างการเติบโตได้ ในอนาคต อาทิ ร้ านนิ กุยะ และร้ านคาคาชิ ซึ่งในการขยายธุรกิจต้ องพิ จารณาตาม
ความเหมาะสม
นายศิริวัฒน์ สอบถามถึง รายละเอีย ดจากงบการเงิ น ได้ แ ก่ สาเหตุข องอัต ราดอกเบี ย้ รั บ ที่
เพิ่มสูงขึ ้นมากจากปี 2556 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเข้ าใจว่าเกิดจากการกู้ยืมเงินมาให้ บริ ษัทย่อยกู้และ
คิดดอกเบี ้ยจากบริ ษัทย่อยในอัตราที่สงู และสาเหตุจากการทํากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
นายฐาปน มอบหมายให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง เป็ นผู้ชี ้แจงในรายละเอียด
นางจิตเกษม ชี ้แจงว่าสาเหตุที่ดอกเบี ้ยรับจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
เนื่องจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อนํามาให้ บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยทางตรงของบริ ษัทกู้ยืมอีกทอดหนึง่ โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยเดียวกันกับอัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัท
ได้ รับจากสถาบันการเงิน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีดอกเบี ้ยรับมากขึ ้นจากปี 2556 สําหรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
จากงบการเงิ นรวมนัน้ บริ ษัทได้ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิ นสกุลบาทกับสกุลเงิ นเยน จากการซือ้
เครื่ องจักรจากประเทศญี่ปนในการลงทุ
ุ่
นในสายการผลิต Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 3
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นายสิทธิชยั ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าในการกู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเหมาะสมและ
มีต้นทุนที่ถูกกว่าการที่บริ ษัทลูกกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยตรง เนื่องจาก บริ ษัทมีระดับอันดับเครดิตจึงมี
ความน่าเชื่อถือกว่าบริ ษัทย่อย ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจึงได้ รับอัตราดอกเบีย้ ที่ตํ่ากว่าและยังได้ รับ
ประโยชน์ ในเรื่ องข้ อยกเว้ นสําหรั บภาษี ธุรกิ จเฉพาะ สําหรั บกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิ ดจากการติดตาม
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนและการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม
นายศิริวฒ
ั น์ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทยังคงต้ องซื ้อเครื่ องจักรจากประเทศญี่ปนอยู
ุ่ ่อีกหรื อไม่
ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มเติม

นายฐาปน ชีแ้ จงว่าในระยะเวลาอันใกล้ นี ้ บริ ษัทยังไม่มีโครงการสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรจากประเทศ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่ มเติม ประธานฯ จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาลงมติอนุม ัติ
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
วาระที่ 5

168,678,524

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

6

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย ซึง่ รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
นางจิตเกษม รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2557 บริ ษัทมีกําไร
สุทธิ 524,935,152 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 จึงพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท
คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้น 300,000,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 57.14 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2557
ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก
เนื่อ งจากบริ ษัท ได้ จ ัด สรรไว้ ค รบถ้ ว นตามที่ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ อ นุม ตั ิก าร
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่
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9 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในคราวนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 196,875,000 บาท โดยจะจ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกําหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13
มีนาคม 2558 โดยไม่ต้องจัดสรรกํ าไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนื่ องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่ กฎหมาย
กําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของ
บริ ษัท ว่ามีความเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะพิ จารณาจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราส่วนที่ มากกว่าปี ที่ ผ่านมา
เนื่องจากพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่น่าจะสามารถดําเนินการได้
นายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร ชี แ้ จงว่าบริ ษัทจ่ายเงิ นปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทที่กําหนดไว้ วา่ บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายและภาษี
เงินได้ สําหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นการพิจารณาจากผลการดําเนินงานเฉพาะครึ่ งปี แรกและอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทจึงต้ องพิจารณาอย่างเหมาะสม อีกทัง้ ผลประกอบการในครึ่ งปี หลังเป็ นข้ อมูลที่ยงั ไม่มี
ความแน่นอน ดังนัน้ การพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผลจากข้ อมูลผลประกอบการทัง้ ปี ที่ชัดเจนและเสนอให้
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิย่อมจะมีความชัดเจนและเป็ นผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นมากกว่า
นายศิริวฒ
ั น์ เสนอแนะเพิ่มเติมขอให้ บริ ษัทพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2558
ประมาณร้ อยละ 40-45 ของจํานวนเงินปั นผลจ่ายประจําปี
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าบริ ษัทจะได้ รับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา
อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลบริ ษัทจะต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทเป็ นหลักด้ วย
นายสิทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่บริ ษัท
รายงานว่าการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริ ษัทได้
จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่ กฎหมายกํ าหนดแล้ ว ขอทราบว่าเงิ นทุนสํารองตามกฎหมายที่ บริ ษัทได้ จัดสรรไว้ นัน้
จัดเก็บไว้ ในรู ปแบบใด เงินสด พันธบัตร หรื อรู ปแบบอื่น ๆ
นายฐาปน ขอให้ นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง เป็ นผู้ชี ้แจงในรายละเอียด
นางจิตเกษม ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ จดั สรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนเป็ นจํานวนร้ อยละ
สิบของทุนจดทะเบียนกล่าวคือจํานวน 37.5 ล้ านบาทตามที่กฎหมายกําหนดแล้ วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้
เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายอีก
23

นายสิทธิ ชัย ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ที่กําหนดไว้ ว่าบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ ดังนี ้ บริ ษัทถือว่า
มีการจัดสรรเงินทุนสํารองครบถ้ วนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้ ว สําหรับทุนสํารองได้ เก็บไว้ ในรู ปแบบใดนัน้
ขอเรี ยนว่าเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นการสํารองทางบัญชี
เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียด
ที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง
รั บทราบการจ่ายเงิ นปั น ผลระหว่างกาล ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 6

168,684,907

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

206

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวิกรม ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าด้ วยตนเป็ นกรรมการท่านหนึง่ ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราวนี ้
จึงถือว่ามีส่วนได้ เสีย จึงขอให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายฐาปน 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 2558 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
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1.
2.
3.

นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์

คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จรุ งธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การตามกระบวนการสรรหาตามหลัก เกณฑ์
โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ ยวชาญ
ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท ตลอดจนประสิทธิ ภาพและผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง แม้ วา่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจะกําหนดไว้ วา่ กรรมการ
อิสระไม่ควรดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระหรื อ 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการ
อิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน และสามารถให้ ความคิดเห็นและข้ อแนะนํ าต่าง ๆ
เกี่ ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ อย่างสูงต่อบริ ษัท แม้ จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 9 ปี แล้ วก็ตาม
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อจึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ อเลือกตัง้ นายวิ กรม คุ้มไพโรจน์ ซึ่งจะดํารงตําแหน่ งกรรมการอิส ระของบริ ษัทเป็ นเวลาครบ 9 ปี ในเดือน
พฤศจิ กายน 2558 นายชัย จรุ งธนาภิบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทมา 9 ปี ต่อเนื่ องกัน และ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการทังสามคนที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยประวัติย่อ ข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริ ษัท ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรรมการอิสระที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทังสาม
้
คนดํารงตําแหน่งเกิน 3 วาระหรื อ 9 ปี ทังสามคนใช่
้
หรื อไม่ และตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริ มว่า กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทไม่ควรดํารงตําแหน่งในบริ ษัทเกินกว่า 3 วาระหรื อ 9 ปี ติดต่อกันนัน้ มีความเหมาะสมหรื อไม่ประการใด
และบริ ษัทหรื อที่ ประชุมมี ความคิดเห็ นประการใดกับการเสนอเลือกตัง้ กรรมการอิ สระท่านเดิ มที่ มีคุณสมบัติ
ความสามารถและธรรมาภิบาลครบถ้ วนแต่ดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เปรี ยบเทียบกับการที่บริ ษัทต้ องสรรหาบุคคลใหม่เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท แทนกรรมการ
อิสระดังกล่าว ซึ่งอาจเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบหรื อผลเสียต่อการบริ หารงานหรื อ
ธุรกิจของบริ ษัทได้
นายฐาปน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระทังสามคนไม่
้
ได้ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ทังหมด
้
โดยนายชัย จรุ งธนาภิบาล ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
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ของบริ ษัทมาเป็ นเวลา 9 ปี ต่อเนื่องกัน นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นเวลาครบ 9 ปี
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ยังดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระไม่ครบ 9 ปี สําหรั บ
หลักธรรมาภิ บาลที่ กําหนดให้ บริ ษัทควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งครบ 3 วาระหรื อ 9 ปี นันเป็
้ นเรื่ องที่ดีแต่ก็ต้องพิจารณาตาม
ความเหมาะสมด้ วย โดยในส่วนของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละท่าน
มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน มีความเหมาะสมทังในด้
้ าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงสามารถให้ ความคิดเห็นและข้ อแนะนําต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริ ษัท ดังนัน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัทคณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
้
สระทังสาม
้
คนที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในคราวนี ้เป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตังกรรมการ
้
แต่ละคน ดังนี ้
1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
เห็นด้ วยจํานวน

2.

168,682,807 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9978

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

3,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0020

งดออกเสียงจํานวน

206 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

168,682,507 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9976

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

3,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0021

งดออกเสียงจํานวน

406 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

168,681,007 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9967

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

5,406 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0032

นายชัย จรุ งธนาภิบาล
เห็นด้ วยจํานวน

3.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
เห็นด้ วยจํานวน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน
มีนาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยขอให้ นางสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช ประธานกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวพจนีย์ ชี ้แจงว่าตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย
กล่าวคือพิ จารณาจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ วและอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดี ยวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้ ค่าตอบแทนสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ คณะกรรมการสรรหาจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือ หุ้นอนุม ตั ิก ารกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุด ย่อย สําหรับ เดือ นเมษายน 2558 ถึง เดือ น
มีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกัน เป็ นจํา นวนเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนเดียวกับปี 2557 และเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการบริ หาร

จํานวน

9,000 บาทต่อเดือน

4. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการบริ หารความเสี่ยง

จํานวน
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9,000 บาทต่อเดือน

5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา

จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการสรรหา

จํานวน

5,000 บาทต่อเดือน

- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

จํานวน

5,000 บาทต่อเดือน

- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน

-

จํานวน

5,000 บาทต่อเดือน

6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน

7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือน
เมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2558
ถึง เดื อ นมี น าคม 2559 ทุก คณะรวมกัน เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 10,000,000 บาท โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 8

168,686,207

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

206

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 โดยชีแ้ จงต่อ
ที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ วและอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ของธุรกิจ เพื่อให้ เงินบําเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่ อให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบํ าเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็ น
จํ านวนเงิ น 21,000,000 บาท ซึ่ง เป็ นจํ านวนลดลงจากปี ก่ อ น รวมถึง มอบอํ านาจให้ ค ณะกรรมการกํ าหนด
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ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ดังรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นคราวนี ้
นางพจนี ย์ ธนวรานิ ช ประธานกรรมการกํ าหนดค่ าตอบแทน ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า จํ านวนเงิ น
บําเหน็จที่ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานัน้ เป็ นจํานวนที่ ลดลงจากปี ที่ผ่านมาที่กําหนดไว้ เป็ นจํ านวน
22,000,000 บาท
นายวิชาญ พนิ ตวรภูมิ ผู้รับมอบฉันทะจากบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากัด (มหาชน) ได้ แสดง
ความเห็นว่าการกําหนดเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็ นจํานวน 21,000,000 บาท ตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอดังกล่าวข้ างต้ นนันมี
้ ความเหมาะสมแล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 และ
การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงิ นบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 เป็ นเงินจํานวน
21,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 9

168,686,107

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

306

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงิน สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิก รม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กําหนดว่า “ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ดัง กล่า ว คณะกรรมการบริ ษัท จึง ได้ เ ห็น สมควรตามที่ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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4195 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรั บ ปี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
จํานวน 2,434,000 บาท ซึ่งเป็ นอัต ราเดียวกัน กับปี ก่อน โดยไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี
ซึ่ง บริ ษัทจะจ่ ายตามจริ ง ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 คน ไม่มี ค วามสัมพัน ธ์ ห รื อส่วนได้ เสี ย กับ บริ ษัท บริ ษัท ย่ อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชีท่านใด
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมาเป็ นอย่างดี มีผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่น่าพึงพอใจ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2316 หรื อ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,434,000 บาท ตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

วาระที่ 10

168,686,407

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9997

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน
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เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น
มีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะสรุ ปประเด็นได้ ดังนี ้
นายธํ า รง อนั น ต์ ท วี ผ ล ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามถึ ง ผลตอบรั บ และงบประมาณที่ ใ ช้ ในการเป็ น
ผู้สนับสนุนและการจัดรายการส่งเสริ มการขายร่ วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”
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นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ารายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย” เป็ น
รายการที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยมในหลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย และบริ ษัทเป็ นเพียงผู้ให้ การ
สนับสนุน โดยบริ ษัทได้ รับผลสําเร็ จในด้ านการสร้ างและตอกยํ ้าภาพลักษณ์ความเป็ นญี่ปนุ่ รวมถึงสร้ างความเป็ น
ผู้นําในด้ านนวัตกรรมการจัดรายการส่งเสริ มการขายรู ปแบบใหม่ ๆ ซึง่ ส่งผลสําเร็ จในด้ านการสร้ างความรับรู้ และ
ความแข็งแกร่ งของตราสินค้ าของบริ ษัทอย่างมาก โดยมอบหมายให้ นางเจษฎากร โคชส์ เป็ นผู้รายงานถึง
ภาพรวมการเป็ นผู้สนับสนุนและการจัดรายการส่งเสริ มการขายร่ วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”
นางเจษฎากร ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการเป็ นผู้สนับสนุนและการ
จัดรายการส่งเสริ มการขายร่ วมกับรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย” ว่าบริ ษัทต้ องการนําเสนอรายการ
ส่งเสริ มการขายรู ปแบบใหม่ ๆ ต่อผู้บริ โภค แทนการจัดรายการส่งเสริ มการขายรู ปแบบเดิม ๆ ที่ซํ ้าซาก รวมถึง การ
ดําเนินการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้ นการสร้ างการรับรู้ และสร้ างความแข็งแกร่ งของตราสินค้ า ประกอบการสื่อสาร
ทางการตลาดถึงการเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี ซึง่ เมื่อดื่มผลิตภัณฑ์ แล้ วผู้บริ โภคควรทํา
กิจกรรมที่มีความสนุกสนานและท้ าทาย ซึ่งรู ปแบบของรายการสนับสนุนในเรื่ องดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี รวมถึง
กลุ่มเป้ าหมายของผู้รั บ ชมรายการยัง ตรงกับกลุ่ม เป้ าหมายของบริ ษัท ที่มุ่ง เน้ น การสื่อสารทางการตลาดคือ
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ด้วย นอกจากนี ้ ได้ รับประโยชน์ ในด้ านผลตอบรั บที่ ดีและความเติบโตของยอดขายในประเทศ
สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวที่ เพิ่ มขึน้ จากความนิ ย มในการรั บ ชมและเข้ าร่ วมแข่ง ขันในรายการ
ดังกล่าวด้ วย
นายธํ า รง สอบถามถึ ง รายละเอี ย ดการทํ า สัญ ญาและการชํ า ระเงิ น สนับ สนุ น ตามสัญ ญา
สนับสนุนรายการโทรทัศน์ “โหดมันฮาประเทศไทย”
นางเจษฎากร ชี ้แจงว่าการทําสัญญาเป็ นการทําสัญญาระยะสันเพื
้ ่อให้ สามารถบริ หารจัดการ
และปรับรู ปแบบการดําเนินการตามสถานการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ชี ้แจงรายละเอียดค่าใช้ จ่ายในภาพรวมว่าการสนับสนุนในลักษณะนี ้มี
การใช้ งบประมาณน้ อยกว่าการจัดรายการส่งเสริ มการขายในรู ปแบบเดิม ๆ แต่บริ ษัทประสบผลสําเร็ จในแง่
กิจกรรมทางการตลาดและการสร้ างความรับรู้ ในตราสินค้ าได้ เป็ นอย่างดีเห็นได้ จากการที่ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจว่า
รายการดังกล่าวดําเนินการโดยบริ ษัททังที
้ ่บริ ษัทเป็ นเพียงผู้ให้ การสนับสนุนในรายการเท่านัน้ นอกจากนี ้ ยังได้ รับ
ผลตอบรับด้ านยอดขายที่เติบโตขึ ้นจากประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย
นายธํารง สอบถามเพิ่มเติมถึงตัวชี ้วัดที่แสดงถึงผลตอบรับที่ดีตามที่ผ้ บู ริ หารได้ ชี ้แจงข้ างต้ น
นายฐาปน ชีแ้ จงว่าดัชนีชี ้วัดที่สําคัญคือส่วนแบ่งทางการตลาด ความแข็งแกร่ งของตราสินค้ า
และผลประกอบการที่ดีขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยขอให้ นายมารุ ตชีแ้ จงเพิ่มเติมถึงเรื่ องการสร้ างความแข็งแกร่ งของ
ตราสินค้ า
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นายมารุ ต ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนในรายการดังกล่าวส่งเสริ มด้ านภาพลักษณ์ ความเป็ น
ญี่ปนและสร้
ุ่
างความแข็งแรงแก่ตราสินค้ าของบริ ษัทอย่างชัดเจน
นายธํารง ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกลยุทธ์ของกลุม่ ธุรกิจร้ านอาหารในการแข่งขันกับกลุ่มร้ านอาหาร
ในโรงแรมซึง่ มีการทําการตลาดที่หลากหลายจนมีราคาต่างจากร้ านอาหารของบริ ษัทไม่มากนัก รวมถึงมีแนวทาง
ในการสร้ างความน่าเชื่อถือในการเปิ ดดําเนินการร้ านอาหารระดับพรี เมี่ยมอย่างไร เนื่องจากปั จจุบนั ความรับรู้ ของ
ผู้บริ โภคทั่วไปต่อร้ านอาหารของบริ ษัทไม่ได้ มีสถานะเป็ นร้ านอาหารในกลุ่มพรี เมี่ยม นอกจากนี ้ สอบถามถึง
ร้ านอาหารโออิชิ แกรนด์ที่จะเปิ ดดําเนินการใหม่ที่ศนู ย์การค้ าสยามพารากอนว่ามีรูปแบบที่แตกต่างหรื อมีการปรับ
ราคาหรื อไม่ประการใด
นายไพศาล อ่าวสถาพร ชี แ้ จงต่ อที่ ประชุ ม ว่ า บริ ษั ท เปิ ดดํ า เนิ น การร้ านอาหารในรู ป แบบที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริ โภคทุกระดับตังแต่
้ กลุ่มระดับล่างจนถึงระดับบน โดยปั จจุบนั มีแนวทาง
ขยายฐานลูกค้ าและยกระดับธุรกิจร้ านอาหารไปยังกลุ่มร้ านอาหารระดับพรี เมี่ยมมากขึ ้น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคที่ หลากหลายมากขึน้ รวมถึงมีกลยุทธ์ การขยายสาขาที่ เหมาะสมและตรงต่อความ
ต้ อ งการของผู้บ ริ โภคในแต่ล ะกลุ่ม ดังจะเห็ นได้ จ ากจํ านวนสาขาในแต่ล ะแบรนด์ ร้ านอาหารที่ จ ะมี จํานวนที่
แตกต่างกันตามความนิยมของกลุ่มผู้บริ โภค สําหรั บการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการให้ บริ การในกลุ่มร้ านอาหาร
ระดับพรี เมี่ยมนันสามารถกระทํ
้
าได้ เนื่องจากบริ ษัทได้ คดั สรรแต่สิ่งที่ดีมาให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคมาโดยตลอดโดย
วัตถุดิบต่าง ๆ ก็มีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานร้ านอาหารและโรงแรมชัน้ นํา สําหรับร้ านโออิชิ แกรนด์ที่จะปิ ด
ดําเนิ น การที่ ศูน ย์ ก ารค้ าสยามดิ สคัฟ เวอรี่ เนื่ องจากการมีก ารปิ ดปรั บ ปรุ งและจัด รู ป แบบร้ านค้ าใหม่ภ ายใน
ศูนย์ การค้ า โดยจะเปิ ดดําเนิ นการร้ านใหม่ที่ศูนย์ การค้ าสยามพารากอนแทน ซึ่ง ร้ านใหม่จ ะมีภ าพลัก ษณ์ ท่ี
โดดเด่นสร้ างประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ แก่ผ้ ูบริ โภค โดยในขณะนี ้ หากรั บประทานที่ร้านโออิชิ แกรนด์เดิมจะได้ รับ
คูปองส่วนลด 50% เพื่อใช้ ในร้ านโออิชิ แกรนด์ที่เปิ ดดําเนินการใหม่ และพิเศษสําหรั บผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม
ในวันนีแ้ ละไม่สามารถไปใช้ บริ การได้ ทันในช่วงดังกล่าวสามารถขอรั บบัตรลดได้ เพื่อร่ วมประสบการณ์ ใหม่ที่
ร้ านโออิชิ แกรนด์ในวันเปิ ดดําเนินการได้
นายจรู ญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงข้ อคิดเห็นและแนวทางการแก้ ไขต่อกระแสข่าวและ
ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับปริ มาณนํ ้าตาลที่มีปริ มาณสูงในผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทชา ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริ โภค
นายฐาปน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ากระแสข่าวเรื่ องปริ มาณนํ ้าตาลในผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มประเภทชา
ซึ่งเป็ นที่วิพากษ์ วิจารณ์ อยู่ในปั จจุบันนัน้ เป็ นประเด็นที่ ไม่สามารถชี ใ้ ห้ เห็นถึงข้ อเท็จจริ งได้ อย่างครบถ้ วน โดยขอให้
พิจารณาถึงการทําการทดสอบซึ่งในการทําการทดสอบนัน้ ปริ มาตรของเครื่ องดื่มที่นํามาเปรี ยบเทียบมีปริ มาตร
ไม่เท่ากันและตัวทดสอบบางตัวมีปริ มาตรน้ อยกว่าผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทชา ดังนัน้ ผลการทดสอบปริ มาณนํ ้าตาล
จึงเป็ นผลการทดสอบที่ คลาดเคลื่อนไปจากข้ อเท็จจริ ง จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิ จารณาในรายละเอียดและข้ อเท็จจริ ง
มากกว่าผลของการทดสอบดังกล่าว รวมถึงจากการศึกษาทางการตลาดจะพบว่าผู้บริ โภคชาวไทยนิยมบริ โภครสชาติหวาน
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และการใช้ สารให้ ความหวานอื่น เช่น หญ้ าหวาน ก็มีรสชาติที่แตกต่างจากการใช้ นํ ้าตาล ซึง่ อาจกระทบต่อความนิยมในการ
บริ โภคสินค้ าได้ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทก็มิได้ ปล่อยปละละเลยหรื อเพิกเฉยต่อสุขภาพของผู้บริ โภค ดังจะเห็นได้ จากการผลิต
และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ท่ีหลากหลายที่ไม่มีนํา้ ตาลเป็ นส่วนผสม รวมถึงผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มชาเขียวพรี เมี่ยม “โออิชิ
คาบูเซฉะ” สูตรไม่มีนํ ้าตาล และสูตรนํ ้าตาลน้ อยเพื่อตอบสนองต่อกระแสสุขภาพนิยมของผู้บริ โภคสมัยใหม่
นางเนาวรั ตน์ อนันต์ รักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวทางการขยายพื น้ ที่ สาขาของร้ านชาบูชิ ที่ เปิ ด
ดําเนินการภายในศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ ซึง่ พื ้นที่สาขาในปั จจุบนั ยังคงมีพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับและ
ให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภค ส่งผลให้ มีการต่อคิวใช้ บริ การที่คอ่ นข้ างยาวและบางครัง้ ผู้บริ โภคจํานวนมากไม่สามารถใช้ บริ การได้
ซึง่ ถือเป็ นการเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยได้ สอบถามประเด็นนี ้ในการประชุมครัง้ ที่ผ่านมาด้ วย นอกจากนี ้ขอให้ พิจารณาการ
เปิ ดดําเนินการร้ านอาหารโออิชิ ราเมน ที่ศนู ย์การค้ าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่มีกําลังการบริ โภค
และจับจ่ายสูง เพื่อเป็ นการขยายโอกาสทางธุรกิจ
นายไพศาล ขอขอบคุณในข้ อแนะนําและการให้ การสนับสนุนร้ านอาหารของกลุ่มบริ ษัท พร้ อมทัง้
ชี ้แจงว่าพืน้ ที่ให้ บริ การเดิมไม่สามารถขยายพืน้ ที่ให้ บริ การได้ แต่ได้ พยายามสรรหาพืน้ ที่เพื่อเปิ ดดําเนินการร้ านชาบูชิ
เพิ่มเติมภายในศูนย์การค้ าดังกล่าวเพื่อให้ เพียงพอในการรองรับและให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภค แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากยังไม่มีพื ้นที่ที่เหมาะสมในการดําเนินการ อย่างไรก็ดี จะได้ รับข้ อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปดําเนินการโดย
จะได้ พยายามสรรหาพื ้นที่เพื่อขยายสาขาในการให้ บริ การในพื ้นที่ฝั่งธนบุรีให้ มากยิ่งขึ ้นไปอีก
นายธวัช มีประเสริ ฐสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อแนะนําแก่บริ ษัทว่าควรดําเนินกลยุทธ์ ในการปลูกฝั ง
ค่านิยมในการดื่มชาโดยคํานึงถึงคุณประโยชน์กบั ผู้บริ โภค ดังเช่นค่านิยมการบริ โภคชาเขียวในประเทศญี่ปุ่น และการดื่ม
ชาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรื อประเทศสิงคโปร์ แทนค่านิยมการดื่มชาเขียวของผู้บริ โภคในประเทศไทยที่นิยม
บริ โภคจากกิจกรรมส่งเสริ มทางการตลาดและการจัดรายการส่งเสริ มการขาย โดยควรปลูกฝั งค่านิยมดังกล่าว เพื่อให้ เกิด
ความเคยชิน ศรั ทธาและเชื่อมัน่ ว่าชาเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ และการดื่มชาเป็ นการสร้ างเสริ มสุขภาพที่ดี โดยควรเริ่ ม
ตังแต่
้ วยั เด็กเล็ก และขยายฐานการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในโรงเรี ยน ซึง่ หากสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ บรรลุผลจะเป็ น
การขยายฐานผู้บริ โภคที่กว้ างขึ ้นและเป็ นฐานผู้บริ โภคที่ยั่งยืนเนื่องจากเป็ นการบริ โภคโดยยึดมัน่ และเชื่อถือในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงความนิยมจากการส่งเสริ มการขายเท่านัน้
นายมารุ ต ขอบคุณสําหรั บคําแนะนําและจะรั บข้ อแนะนําดังกล่าวไปพิจารณา รวมถึงชี ้แจงว่า
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการปลูกฝั งค่านิยมในการดื่มชาเขียว และมีการสื่อสารถึงคุณประโยชน์ของชาเขียวแก่
ผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริ โภคที่ให้ ความสําคัญกับสุขภาพ อาทิ
เครื่ องดื่มชาเขียวพรี เมี่ยม “โออิชิ คาบูเซฉะ” สูตรไม่มีนํ ้าตาล และสูตรนํ ้าตาลน้ อย เป็ นต้ น
นายสมยศ ศักดิ์ศรี คณ
ุ ากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้ า
ในการเข้ าร่ วมโครงการ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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นายฐาปน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ากลุ่มบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ป ชั่น
โดยเข้ าร่ วมกิ จกรรมกับหอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นภาคีหรื อแกนนําหนึ่งในการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีการรณรงค์ให้ พนักงานเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากการติดตามและพยายามเข้ า
ไปมีส่ว นร่ วมกับ ภาคีอื่น ที่ เ กี่ ย วโยงกับ ภาคเอกชนย่อ มแสดงให้ เห็น ถึง เจตนารมณ์ ข ององค์ ก รสํา หรั บ การมี
ส่วนร่ วมและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ แสดงเจตนารมณ์ อย่าง
ชัดเจนในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นโดยได้ กําหนดเป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ดังปรากฏรายละเอียดในหน้ า 114 และ140 ของรายงานประจําปี 2557 อีกด้ วย
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ถื อหุ้น อย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่าน
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ด้ ส ละเวลามาร่ ว มประชุม ให้ ข้ อ คิด เห็น และเสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นวัน นี ้ จากนัน้ จึง กล่า ว
ปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ปิ ดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)

(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)

34

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริ ษัท

