
 

     สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วันที่ 25 มกราคม 2560 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

6. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

7. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 
8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์    กรรมการ กรรมการบริหาร 

  และกรรมการบริหารความสี่ยง 



2 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
3. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและ 

การบัญชี  ซึ่งเป็นผู้ บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
และการบญัชี 

4. นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
5. นายเอกบดินทร์ เดน่สธุรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาดเคร่ืองดื่ม 

ชาพร้อมดื่ม 
6. นางศศินี เหมทานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูลและ 

เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ 
4. นางสาวสกุญัญา รอดเคราะห์ 
5. นางสาวอภิญญา ท าพนัธ์จาก 

โดยมีนางสาวกมลรัตน์ วงค์เกตุ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั หรือ อินเวนท์เทค ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง นางสาวอภิญญา 
ท าพนัธ์จาก ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ตวัแทนผู้ ถือหุ้น
รายย่อยเป็นผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแลและเลขานุการบริษัท รายงาน
ตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 229 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 283,781 หุ้น 
และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ านวน  199 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 163,236,017 หุ้น รวมเป็น
จ านวนผู้ ถือหุ้ น 428 ราย นับเป็นจ านวนหุ้ นรวม 163,519,798 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 87.2106 ของจ านวนหุ้ น 
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ 
มีจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 
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จงึมีจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 283 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 8,059,812 หุ้นและผู้ ถือหุ้นท่ีได้
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ านวน 241 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 164,048,639 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น 524 ราย 
ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 172,108,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.7912 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมทัง้แนะน ากรรมการบริษัททัง้ 9 คนและ
ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศศินี เหมทานนท์ ผู้ อ านวยการฝ่ายกฎหมายและ    
ก ากบัดแูลและเลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 

นางศศินี ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี  ้บริษัทได้มอบหมายให้ 
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม
และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง และจะได้มีการแจ้งเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงค์           
จะเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงก่อนเร่ิมการ
ประชมุ  ในวาระท่ี 1  พร้อมทัง้ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงและการลงคะแนนในแต่ละวาระหรือ
แตล่ะครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีจ านวนเสียง
ตามจ านวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามท่ีเสนอ

3. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดเห็นด้วยกบัวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้
แต่หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านนัน้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ
ในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจดัส่งให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
เพ่ือน ามานบัคะแนนตอ่ไป
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อย่างไรก็ดี  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ 
ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนดงักล่าว 
และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือน ามานบัคะแนนตอ่ไป 

4. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเลย เพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบ
ฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง

5. ส าหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจ านวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง

6. ส าหรับกรณีท่ีถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตร
ลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่า
บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)

7. ประธานฯ หรือ เลขานกุารบริษัท จะท าการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระ
ถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้น
ของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ

8. โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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- ส าหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าก่อนเร่ิมด าเนินการประชุมขอเชิญนางสาวอภิญญา 
ท าพันธ์จาก ตวัแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญ
ท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เข้าเป็นตวัแทนสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยนายสิทธิพงศ์ คงสนทนา ผู้ ถือหุ้ น 
แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

พร้อมกันนี ้ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าในการด าเนินการประชุม บริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน และหาก  
ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดแจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้บริษัท ส าหรับข้อซักถามท่ีไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นรอไป
สอบถามในวาระนัน้ ๆ หรือขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพ่ือให้การประชุมสามารถด าเนินไปตามระเบียบวาระ 
การประชมุ และเพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นท่านอื่น จงึขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 
และเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของ
บริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th นัน้ โดยขอเรียนให้ท่ีประชุม
ทราบว่าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสม
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้แตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุ
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการ
ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    164,408,043 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิน้สดุ
วนัท่ี 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2559 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายมารุต บูรณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายมารุต น าเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด

และกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทส าหรับปี 2559 พร้อมทัง้ รายงานถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2559 อนัประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย ก าไร ฐานะทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรและโครงสร้างทางการเงิน พร้อมทัง้อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของ 

แต่ละส่วนพอสงัเขป ซึ่งในปีท่ีผ่านมาถือว่าบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีทัง้ในด้านรายได้ อตัราก าไรขัน้ต้นและ

ก าไรสทุธิ  และหากพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ ส าหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มถือว่าประสบความส าเร็จทัง้ในด้านความ

เติบโตของรายได้ ก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลส าเร็จจากกลยุทธ์การสร้าง

แบรนด์และการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการบริหารจดัการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที ่เต ิบโตไม่ด ีน ักประกอบก ับย ังม ีผลกระทบจากการปิดสาขาบางสาขาที ่มี 

ผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่ในด้านผลก าไรถือว่ามีอตัราการเติบโตที่น่าประทับใจอนัเป็นผลมาจาก

การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงทิศทางและการด าเนิน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงความส าเร็จที่ส าคญัของแต่ละสายธุรกิจ ส าหรับธุรกิจ

เคร่ืองดื ่มประสบความส าเร็จอย่างมากจากการออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่และการจัดรายการส่งเสริม 
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การขายใหญ่ในช่วงฤดรู้อน รวมถึงการมีสถานะผู้น าในตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง การเติบโตอย่าง

มัน่คงในตลาดค้าปลีกแบบดัง้เดิม และการมีมาตรฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเห็นได้  

จากการผลิตสินค้าคุณภาพสูงให้กับกลุ่มเนสท์เล่และบริษัทในเครือ เป็นต้น  ส าหรับธุรกิจอาหารประสบ

ความส าเร็จโดยมีผลการด าเนินงานตามแผนการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ (Turnaround) ท่ีน่าประทบัใจ ความส าเร็จจากการ

ปรับภาพลกัษณ์แบรนด์ชาบูชิและการเปิดตวัร้านอาหารภายใต้แนวคิดใหม่ “โออิชิ อีทเธอเรียม” และการ

บริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีครัวกลางท่ีมีศกัยภาพการผลิตอาหารในระดบัสูงโดยได้รับ

ความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเค้กและเบเกอร่ี ให้แก่ร้านเอ็ม เอก็ซ์ เบเกอร่ี ซึง่เป็นร้านเค้กและเบเกอร่ีอนัดบั 1 จาก

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในด้านความส าเร็จขององค์กร  บริษัทได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กร ซึ่งประเมินและ

ทบทวนโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ปรับขึน้ถึงสองระดับจากระดับ A- เป็น A+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงท่ี 

ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะเป็นผู้น าตลาดเคร่ืองดื่มชาพร้อมดื่มในประเทศไทย การมีตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง 

และกระแสเงินสดและสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี ส าหรับผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2559 ซึง่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับผลการประเมิน 86 คะแนนซึง่สูง

กว่าคะแนนในปีท่ีผ่านมาและสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทัว่ไป และผลการประเมินตามโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ซึง่บริษัทได้รับผลการประเมิน 99.25 คะแนน ซึง่อยู่ในช่วงคะแนนท่ีดีเย่ียม 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้รับรางวลัสุดยอดแบรนด์แห่งปีเป็นท่ีสองติดต่อกัน (Thailand Superbrands 
Award 2015-2016) จากสถาบัน Superbrands ประเทศไทย รางวัล BrandAge Thailand's Most Admired 
Brand 2015-2016 จากนิตยสาร BrandAge ในฐานะแบรนด์ท่ีครองใจผู้บริโภคในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่ม รางวลั 
Thailand’s Most Admired Company 2015-2016 ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และฟาสต์ฟู้ ด  จากนิตยสาร 
BrandAgeX Company Monograph โดยบริษัทได้รับคะแนนสงูสดุทัง้ในด้านนวตักรรม ด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) และด้านภาพลกัษณ์ของผู้บริหาร  

ส าหรับกลยุทธ์และการด าเนินการในปี 2560 ในส่วนขององค์กรบริษัทจะยงัคงด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์และให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Essence) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
การน าตลาดด้วยนวัตกรรมเพ่ือครองผู้ น าตลาดแมสพรีเมี่ยม การมอบคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย
มาตรฐานระดบัญ่ีปุ่ น และการเป็นแบรนด์ท่ีช่างคิด สร้างสรรค์และสนกุสนาน ในสว่นของทิศทางกลยทุธ์ของแตล่ะ
สายธุรกิจในปี 2560 ส าหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ ๆ การท าการตลาดท่ี
โดนใจผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพ การจดัรายการส่งเสริมการขายช่วงฤดรู้อนท่ีโดดเด่นและเข้าถงึผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง การบริหารประสิทธิภาพการผลิตด้วยการผลิตสินค้าอื่นภายใต้ตราสินค้าของพันธมิตรธุรกิจ  การรักษา
สถานะผู้น าตลาดในประเทศและผลกัดนัการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพทัง้
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ภายในและภายนอกหน่วยงาน ส าหรับธุรกิจอาหาร บริษัทมุ่งเน้นการเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจอาหารญ่ีปุ่ น          
ในประเทศ และการสร้างความเติบโตในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคอาเซียนหรือ  AEC โดย
ก าหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคธุรกิจอาหาร 
โดยการท าความเข้าใจผู้บริโภค การศกึษาแนวโน้มในธุรกิจอาหารและเทคโนโลยีใหม ่ๆ  และการเพ่ิมช่องทางใหม ่ๆ 
ในการเข้าถงึผู้บริโภค  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจอาหาร โดยการปรับปรุงการบริหารจดัการ
ภายในโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการท างานร่วมกันโดยการน าระบบและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีชนะใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภค โดยการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการของบริษัทซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการประสบความส าเร็จ 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดท่ีครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้าและการบริหารตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภค  

พร้อมกันนี ้นายมารุต กล่าวขอบคุณทีมงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านท่ีให้ความ
ไว้วางใจ และการสนบัสนนุในการบริหารจดัการจนบริษัทสามารถด าเนินการมีผลประกอบการที่ดีและครองความ
เป็นผู้ น าตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้ ได้มอบหมายให้นางศศินี เหมทานนท์ ในฐานะ
เลขานุการบริษัท รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงแนวนโยบายและความคืบหน้าในการด าเนินการด้านการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท  

นางศศินี รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทให้ความส าคญัและมีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนโดยได้
ก าหนดแนวทางด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ได้แสดง
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หวัข้อย่อยการก ากับดูแลกิจการและรายงานประจ าปี หน้าท่ี 130 
รวมถึงในปี ท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดส่งผู้ บ ริหารในส่วนงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  
Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ  IOD 
โดยหลักสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตรท่ีครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขัน้ตอนต่าง ๆ ในการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางสนบัสนุนการปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท และเพ่ือให้การ
จดัการอบรม เผยแพร่และให้ข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วแก่ผู้ปฏิบตัิงานและพนกังานทัว่ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านดงักล่าวกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ 
อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นภาคีหนึ่งท่ีส าคญัในการก่อตัง้โครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ CAC อยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมอีกด้วย 

ต่อจากนัน้ นายมารุต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
วาระนี ้
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นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ ถือหุ้ นและในนามชมรมผู้ ถือหุ้ นไทย ได้ให้ข้อแนะน าว่าบริษัท 
ในฐานะท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับอาหารควรพิจารณาให้ความส าคัญกับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตร 
ท่ีส าคญัของประเทศไทย เช่น การน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปและเพ่ิมมลูค่าของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว และการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลมสีแดงและมีตวัอกัษรจีนด้านใน เน่ืองจากเห็นว่าโลโก้
ดังกล่าวน่าจะมีความหมายไม่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงสอบถามถึงความ
คืบหน้าเก่ียวกับมาตรการรองรับของบริษัทในกรณีท่ีรัฐบาลมีแนวโน้มการก าหนดนโยบายรณรงค์การลดการ
บริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีปริมาณน า้ตาลมากเกินความจ าเป็น  

นายมารุต กล่าวขอบคณุส าหรับค าแนะน าในเร่ืองผลิตภณัฑ์ข้าวและโลโก้ของบริษัท โดยบริษัท
จะรับเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป รวมถึงชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษัทมีการก าหนดมาตรการรองรับส าหรับ
กรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายรณรงค์การลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีปริมาณน า้ตาลมากเกินความจ าเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว 
ซึ่งหากมีการก าหนดกฎหมายหรือมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าวบริษัทก็มีความพร้อมระดับหนึ่งในการ
ปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่ว รวมถงึบริษัทมุง่เน้นและให้ความส าคญักบัการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีค านงึถงึสขุภาพของ
ผู้บริโภคเป็นส าคญัด้วย 

นายนิรุตต์ิ เจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตท่ีุผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับผลการด าเนินงานในอนาคตอย่าง
ตอ่เน่ืองหรือไม่ รวมถงึสอบถามถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทจากราคาน า้มนัในตลาดโลกปัจจบุนัมีแนวโน้ม
ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าสาเหตท่ีุผลการด าเนินงาน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี ภายหลงัการผลิตสินค้า
อย่างเต็มก าลงัการผลิตในช่วงการขายใหญ่ช่วงฤดรู้อนท่ีผ่านมา และแม้ว่าการซ่อมบ ารุงดงักลา่วอาจส่งผลกระทบ
ให้บริษัทมีสินค้าสง่เข้าจ าหน่ายในตลาดน้อยลงและมีค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีเพ่ิมขึน้ แต่การซ่อมบ ารุงประจ าปีก็
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้เคร่ืองจกัรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับราคาน า้มันท่ีมีแนวโน้ม
ปรับตวัสูงขึน้ตามราคาในตลาดโลกนัน้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทน้อยมาก เน่ืองจาก
บริษัทมีการเฝ้าระวงัและวางแผนบริหารจดัการปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างสม ่าเสมอและ  
มีประสิทธิภาพ 
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นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่สาเหตแุละปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้บริษัทประสบ
ความส าเร็จมีผลประกอบการท่ีดีในปีท่ีผ่านมา และสาเหตแุละปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลหรือสร้างความส าเร็จให้แก่
กิจการอย่างตอ่เน่ือง ยัง่ยืน และถาวรหรือไม ่

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าความส าเร็จของบริษัทในปีท่ีผ่านมานัน้ล้วนมาจากการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานทางธุรกิจทกุส่วนอย่างสมัพนัธ์ สอดคล้องและเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั จงึไมอ่าจจะ
กลา่วได้วา่ความส าเร็จดงักลา่วมาจากปัจจยัหรือกลยทุธ์ใดเป็นส าคญั 

นายฐาปน สิริวฒันภักดี รองประธานกรรมการ ชีแ้จงแก่ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่านอกเหนือไปจาก
การด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ จากสภาวการณ์การแข่งขัน
ด้านการจดัรายการส่งเสริมการขายของธุรกิจชาเขียวท่ีเปลี่ยนแปลงและบรรเทาความรุนแรงลงซึง่สอดคล้องกับ
แนวโน้มค่านิยมของผู้บริโภคและแนวคิดของภาครัฐท่ีไม่สนับสนุนการจัดรายการส่งเสริมการขายในลกัษณะของการ 
ชิงโชคมากนัก ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการในลกัษณะท่ีสร้างสรรค์และมุ่งเน้นการสร้างความเติบโต
ของผลก าไรที่ตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ส าหรับประเด็นเร่ืองราคาน า้มนัท่ีอาจกระทบ
กับราคาวัตถุดิบนัน้ขอเรียนว่าปัจจัยดังกล่าวจะกระทบต่อบริษัทไม่มากนักจากการติดตามสถานการณ์ อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้การจดัซือ้วตัถดุิบและการบริหารต้นทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตามท่ีนายพิษณุได้เรียนไว้ 
นอกจากนี ้บริษัทและคณะผู้บริหารได้ให้ความส าคญัและติดตามสถานการณ์และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบกับ
ธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส าหรับการบริหารช่องทางการจ าหน่าย บริษัทมีแนวทางในการขยายช่องทางการจ าหน่ายค้าปลีก
แบบดัง้เดิม หรือ Traditional Trade ให้มีความสมดุลย์กับช่องทางการจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ หรือ Modern 
Trade เพ่ือให้สามารถกระจายสินค้าไปยงัทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายได้อย่างทัว่ถงึ โดยสามารถรักษาระดบัราคา
และอตัราการท าก าไรของบริษัทให้มีความเหมาะสมด้วย 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุตอ่ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้
ให้การสนบัสนุนและเช่ือมัน่ในบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านขอสญัญาว่า
เราจะยงัคงท างานอย่างหนกัและทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงานในปี 2560 ตอ่ไป 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 
และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี  โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายวิกรม รายงานต่อท่ีประชุมว่าด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิม
เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุในวนัท่ี 
30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเร่ิมรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 และสิน้สุดในวันท่ี 30 กันยายน 2559 หลังจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคมและสิน้สุด 
ในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปีนัน้ 

ในการนี  ้บ ริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับ งวด 9 เดือน สิ น้สุดวันท่ี  30 กันยายน 2559 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยบรรยายถึงภาพรวมขอ งผลการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาทัง้รายได้ และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 กบั 2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามงบการเงินของบริษัทท่ีแสดงไว้ในหน้าท่ี 158 ถึงหน้าท่ี 247 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ น  
ทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท 

นายฐาปน สิริวฒันภักดี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของ
บริษัทว่าโดยปกติธุรกิจเคร่ืองดื่มจะมีช่วงการขายท่ีสูง 2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และช่วงเทศกาลเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดงันัน้ ในการเปลี่ยนแปลงการปิดรอบปีบญัชีเป็นเดือน
กันยายน แทนเดือนธันวาคมจะมีความสอดรับกับยอดขายตามฤดูกาล ช่วยให้การวางแผนงบประมาณและ
แผนงานการด าเนินธุรกิจมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

นอกจากนี ้นายสถาพรได้สอบถามถงึสาเหตท่ีุจ านวนสินค้าคงเหลือและสินค้าส าเร็จรูป ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2559 ท่ีเพ่ิมสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนสินค้าคงเหลือและสินค้าส าเร็จรูป ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายตามลกัษณะในส่วนของรายการก าลงัการผลิตว่างเปล่าในหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงินประมาณ 60 ล้านบาทนัน้เป็นรายการใดและจะมีรายการลกัษณะนีเ้กิดขึน้อีกหรือไม่ พร้อมทัง้สอบถามว่า
การลดลงของคา่ใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขายในขณะท่ียอดขายเพ่ิมขึน้นัน้ เป็นผลมาจาก
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การลดการจัดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะการชิงโชคใช่หรือไม่ และหากเป็นผลมาจากการด าเนินการ
ดงักลา่วแล้วแนวทางดงักลา่วสง่ผลดีตอ่ยอดขายของบริษัทได้อย่างต่อเน่ืองในอีกประมาณก่ีปี รวมถงึได้สอบถาม
เก่ียวกับสาระส าคัญในการตรวจสอบ หรือ Key audit matter ในรายงานของผู้ สอบบัญชีท่ีจะมีการใช้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ว่าการจัดท ารายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีหรือไม่และหากบริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจะมีรายการ
สาระส าคญัในการตรวจสอบใดท่ีส าคญัหรือไม่ 

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับประเด็นจ านวนสินค้าคงเหลือและสินค้าส าเร็จรูปท่ี
มีจ านวนสูงขึน้จากปีท่ีผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดเตรียมสินค้าไว้เพ่ือรองรับการจัดรายการส่งเสริม      
การขายในช่วงฤดหูนาว ซึง่ตามปกติบริษัทมิได้จดัรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลานี ้ในส่วนของการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายนัน้เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทเน้นด าเนินกลยุทธ์ในการสร้างความ
รับรู้ในตราสินค้าและความแข็งแรงของตราสินค้าเพ่ือสร้างความเป็นท่ีหนึ่งในใจผู้ บ ริโภค ซึ่งส่งผลให้ 
กลยุทธ์ในการจดักิจกรรมทางการตลาดด้านราคาหรือการชิงโชคมีความจ าเป็นในการด าเนินการท่ีลดน้อยลงแต่ก็
ยังคงต้องด าเนินกิจกรรมดังกล่าวบ้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการตลาด และ
ส าหรับค่าใช้จ่ายตามลักษณะในส่วนของก าลังการผลิตว่างเปล่านัน้เป็นผลมาจากการผลิตท่ีลดลงของ
สายการผลิตผลิตภณัฑ์แบบกลอ่ง UHT  

นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีในการจดัท างบการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ
และถูกต้อง ส าหรับประเด็นเร่ืองสาระส าคญัในการตรวจสอบบัญชีหรือ Key audit matter ซึ่งมีผลใช้กบัรอบบัญชี
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 นัน้บริษัทได้พิจารณาในเร่ืองดงักล่าวไว้แล้วและไม่มีประเด็นใดท่ีส าคญัเป็นพิเศษ 
โดยจะปรากฏในรายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทว่าประกอบด้วยสินทรัพย์ใดบ้าง และแนวนโยบายการกู้ ยืมเงิน การบริหารจัดการหนีข้องบริษัทและ
รายละเอียดการกู้ ยืมเงินของบริษัทย่อย รวมถึงสอบถามถึงสาเหตุและรายละเอียดของการตีมูลค่าท่ีดินใหม่ 
ท่ีปรากฎในงบก าไรขาดทนุของบริษัท 

นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและการบัญชี  ชีแ้จงให้ 
ท่ีประชุมวา่สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนของบริษัทนัน้เป็นรายการทรัพย์สินประเภทโปรแกรมและระบบซอฟท์แวร์ต่าง ๆ 
เช่น ระบบ ERP และ SAP เป็นต้น ส าหรับนโยบายของกลุ่มบริษัทนัน้ บริษัทเน้นการจัดหาเงินทุนผ่านการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  เน่ืองจากมีผลประโยชน์ในด้านการได้รับดอกเบีย้คงท่ีซึง่ถือเป็นต้นทุนท่ีคงท่ีในระยะยาว โดย
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แล้ว 3 ครัง้ ครัง้ละ 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ ครัง้แรกครบก าหนดและบริษัทได้
ด าเนินการไถ่ถอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 2 ครัง้ได้ด าเนินการในปี 2558 
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และ 2559 และจะครบก าหนดในปี 2561 และ 2562 โดยมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.51 ต่อปี และ 2.20 ต่อปี 
ตามล าดับ ส าหรับการกู้ ยืมเงินของบริษัทย่อยจ านวน 500 ล้านบาทเป็นผลมาจากการลงทุนด้านเคร่ืองจักร 
โดยจะครบก าหนดช าระคืนในปี 2560 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากสภาพคล่องหมุนเวียนของบริษัท บริษัทน่าจะยงัไม่มี
ความจ าเป็นในการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในระยะเวลาอันใกล้ นี ้แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาตาม
สถานการณ์และการด าเนินการทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละขณะประกอบด้วย และส าหรับการตีมูลค่าท่ีดินใหม่เป็น
การประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในปี 2559  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติท่ีจะมีการด าเนินการในทุกรอบ
ระยะเวลา 3 – 5 ปี  

นายชยั ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่การตีมลูคา่ท่ีดินไมร่วมอยู่ในงบก าไรขาดทนุแต่บนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึง่จะไม่ถือเป็นผลการด าเนินงานของบริษัท และการด าเนินการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินใหม่
ทกุรอบระยะเวลา 5 ปีเป็นการด าเนินการตามมาตรฐานบญัชี 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเงินลงทุนชัว่คราวในบริษัทร่วมตามท่ีปรากฏใน
งบแสดงฐานะทางการเงินนัน้เป็นเงินลงทุนในบริษัทใดและเพ่ือวตัถุประสงค์ใด และสาเหตุของการปรับเพ่ิมขึน้
ของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 รายการเจ้าหนีอ้ื่น 
พร้อมทัง้ ให้ค าแนะน าว่าในการจดัท างบการเงินบริษัทควรระบุตวัเลขในรายการเดียวกนัให้ตรงกนัในทุกรายการ
เพ่ือมิให้เกิดความสบัสนกบัผู้ใช้งบการเงินดงักลา่ว 

นางสาวเทียนทิพย์ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าเงินลงทุนชัว่คราวนัน้เป็นการท่ีบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ากดั น าพนัธบตัรไปค า้ประกันสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 
ซึง่ครบก าหนดแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 และบริษัทไม่ได้มีการด าเนินการวางพนัธบตัรเพ่ือค า้ประกนัสญัญา
ในลักษณะดังกล่าวแล้ว ส าหรับการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดในส่วนของ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 รายการเจ้าหนีอ้ื่นนัน้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายพนกังานนัน้ส่วนหนึ่งเป็นการตัง้
ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินโบนัสของพนักงานท่ีมีการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท ส าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเตรียมไว้ส าหรับการจัด
รายการสง่เสริมการขายในช่วงฤดหูนาว ซึง่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไมไ่ด้มีการจดัรายการสง่เสริมการขายในช่วงนี ้ 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ารายการดังกล่าวเป็นเพียงการแจกแจง
ลกัษณะของเจ้าหนีเ้ท่านัน้ไมใ่ช่เป็นรายการคา่ใช้จ่าย  

นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ค าแนะน าในการจดัท างบการเงินและจะรับข้อคิดเห็น
ดงักลา่วไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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นอกจากนี ้นายศักด์ิชัย ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่าบริษัทควรพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ 
ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมลุ้นรางวลัจากรายการส่งเสริมการขายแยกต่างหากจากการเข้าร่วมรายการของผู้บริโภค 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการได้รับรางวลัเพ่ิมมากขึน้  

นายฐาปน กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ความสนใจในรายการส่งเสริมการขายของบริษัทและ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้ให้การสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ของบริษัทในฐานะผู้บริโภคตอ่ไป  

เม่ือปรากฏวา่ไมม่ีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน
ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559
ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,108,431 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่ง
ให้แก ่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว โดยขอให้นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและ  
การบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวเทียนทิพย์ รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของ
บ ริษัทจากเร่ิม ต้นในวัน ท่ี  1 มกราคมและสิ น้สุดในวัน ท่ี  31 ธันวาคมของทุก ปี  เป็ น เร่ิม ต้นในวัน ท่ี 
1 ตุลาคมและสิน้สุดในวนัท่ี 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเร่ิมรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 
9 เดือน เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และสิน้สุดในวนัท่ี 30 กันยายน 2559 ซึ่งจากผลการด าเนินงานตาม 
รอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 887,213,835 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
6/2559 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 
30 กนัยายน 255 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 
468 ,750 ,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 52.8 ของก าไรสทุธิรวม ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่าย 
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เงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัท ได้จัดสรรไว้
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 
หุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 8 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนีอ้ีกในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 262,500,000 
บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทท่ีมี ช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันท่ี 
6 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหล ักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น ในวันท่ี 
7 ธันวาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฎว่า
ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรร  
เงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,108,431 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนักบั
หนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน แสดงความประสงค์ขอออกจาก
ห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ โดยในระหว่างนีน้ายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
จะท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุแทนนายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ 

ต่อจากนัน้ นายวิกรม รายงานให้ท่ีประชมุทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคณุสมบัติ คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญ  
ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ววา่นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 
กรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ 
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึเป็นประโยชน์อย่างสงูตอ่บริษัท 

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึง่ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจงึได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบคุคลเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาเลือกตัง้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ ซึง่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา
ครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2562 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ และนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ 
ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า 
ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ในคราวนีเ้รียงตามล าดับเป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ขอให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับ        
มอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือน ามานบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

ทัง้นี ้เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทัง้เชิญนายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมและ
ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุตอ่ไป 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ให้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ
แตล่ะคน ดงันี ้

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วยจ านวน  172,108,231 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน    200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เห็นด้วยจ านวน  172,108,231 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน   200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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3. นายมารุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร   
ความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เห็นด้วยจ านวน  172,108,231 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน    200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 
2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยขอให้นางสาวพจนี ย์  ธนวรานิ ช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวพจนีย์ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อย ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ซึง่เป็นจ านวนเดียวกนักบัปี 2559 และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจงึขอแสดงรายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ จ านวน 50,000  บาทตอ่เดือน 

- รองประธานกรรมการ จ านวน 35,000   บาทตอ่เดือน 

- กรรมการ จ านวน 30,000 บาทตอ่เดือน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ จ านวน   9,000 บาทตอ่เดือน 
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3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร จ านวน 10,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการบริหาร จ านวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 10,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- ประธานกรรมการสรรหา จ านวน   6,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการสรรหา จ านวน   5,000 บาทตอ่เดือน 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน    6,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี

- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน    6,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จ านวน    5,000   บาทตอ่เดือน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายศิริวฒัน์ วรเวชวฒิุกลุ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
ของกรรมการวา่การก าหนดค่าตอบแทนและเงินบ าเหน็จกรรมการควรอ้างอิงและสอดคล้องกบัผลการด าเนินการ
ของบริษัท ซึ่งหากในปีใดบริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดี กรรมการบริษัทก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนท่ีดีตาม 
ผลประกอบการดงักล่าวเพ่ือตอบแทนความทุ่มเทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียน
โดยทัว่ไปจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ว่าค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นจ านวนร้อยละเท่าใดของก าไรสุทธิหรือ
เงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งหลักเกณฑ์ดงักล่าวก็ถือว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2560 ขอเสนอวา่บริษัทควรจดัสรรให้แก่กรรมการเตม็ตามจ านวน 34,000,000 บาทตามท่ีเสนอ
ในวาระท่ี 8  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายศิริวฒัน์ ส าหรับข้อคิดเห็นเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและ 
เงินบ าเหน็จของกรรมการซึง่ถือเป็นก าลงัใจท่ีส าคญักบักรรมการทกุท่าน พร้อมทัง้ขอเรียนวา่กรรมการบริษัททกุท่าน
มุง่มัน่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและยดึมัน่ความซื่อสตัย์สจุริตตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
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นายฐาปน สิริวฒันภักดี กล่าวขอบคุณนายศิริวฒัน์ส าหรับข้อคิดเห็น และรับจะน าข้อคิดเห็น
ดงักลา่วเสนอให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม ถงึเดือน
ธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกนัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามท่ีเสนอ โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,108,140 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน  300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพ่ือให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึง
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จงึเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
34,000,000 บาท รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป พร้อมทัง้ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทจัดสรรเงินบ าเหน็จประจ าปี 2559 ให้กบักรรมการ
บริษัทเป็นจ านวน 25,000,000 บาทจากจ านวนเงินบ าเหน็จท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 
29,000,000 บาท โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2559 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 89 ถึงหน้าท่ี 91 ของรายงานประจ าปีซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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นอกจากนี ้นางสาวพจนีย์ กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ส าหรับข้อแนะน าเร่ือง  
การจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ท่ีได้น าเสนอในวาระก่อน ซึง่คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนจะ
ได้น าข้อแนะน าดงักลา่วไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ า 
ไมม่ีข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 และ
การมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบ าเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียด  
ท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 34,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร  
เงินบ าเหน็จดงักล่าวตามความเหมาะสมต่อไป โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วยจ านวน   172,104,751 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9978 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน   3,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0019 

งดออกเสียงจ านวน     300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2560
และก าหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ตอ่ท่ีประชมุ  

นายวิกรม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควร
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 
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1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4439 หรือ 

2. นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ

3. นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 หรือ 

4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7494 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2560 
สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นเงินจ านวน 2,519,300 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา แต่จ านวน
ค่าสอบบัญชีรวมของปี 2560 ท่ีสูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2559 ท่ีก าหนดไว้จ านวน 2,157,300 บาท เป็นจ านวน 
362,000 บาทนัน้ เน่ืองมาจากจ านวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือในปี 2559 
บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท แต่ในปี 2560 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทาน
งบการเงิน 3 ไตรมาส ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะ
จ่ายตามจริง ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560 ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใด 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

นอกจากนี ้ในการคดัเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์
อนัประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ถือว่ามีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี  
ท่ีผ่านมาเป็นอย่างดีและมีผลงานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มี 
ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4439 หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7494 คนใด 
คนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับ
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งบการเงิน ส าหรับปี 2560 สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นเงินจ านวน 2,519,300 บาท ตามรายละเอียดท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วยจ านวน  172,108,451 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

-ไมม่ี- 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น
มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะสรุปประเดน็ได้ ดงันี ้

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อแนะน าว่าบริษัทควรเปิดด าเนินการร้านอาหารภายใน
อาคาร FYI Center เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีมีท าเลท่ีตัง้เหมาะสมและมีร้านอาหารเปิดด าเนินการค่อนข้างน้อย 
พร้อมทัง้ สอบถามถึงเหตผุลในการยกเลิกระบบบตัรสมาชิกโออิชิแบบบตัรพลาสติกแข็ง และเปลี่ยนมาเป็นระบบ
การสะสมคะแนนเพ่ือรับส่วนลดผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแทน ซึ่งเห็นว่าระบบบัตรสมาชิก
แบบเดิมเป็นระบบท่ีดี สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ใช้งานได้โดยง่ายและมีสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่า ซึ่งการใช้ระบบ
สะสมคะแนนแบบใหม่นีอ้าจส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่ถนัดการใช้
เทคโนโลยี  พร้อมทัง้ สอบถามถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับร้านอาหารแบรนด์คาคาชิ ซึง่มีผลการด าเนินงาน 
ไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ และสาเหตขุองการปิดด าเนินการร้านชาบชิู สาขาอิมพีเรียล ส าโรง  

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีได้ให้ข้อแนะน าส าหรับการเปิด
ด าเนินการร้านอาหารภายในอาคาร FYI Center ซึง่จะได้รับข้อแนะน าดงักล่าวไปพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิกแบบบัตร
พลาสติกเป็นระบบการสะสมคะแนนเพ่ือรับส่วนลดผ่านทางแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึง่บริษัทได้มีการ
พิจารณาแล้วว่าการใช้ระบบใหม่จะเป็นประโยชน์มากกว่าบัตรพลาสติกซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านส่วนลดเพียง
อย่างเดียว แต่ระบบใหม่จะมีสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพ่ิมมากขึน้อีกมากมาย อาทิ การเข้าถึงได้ของผู้บริโภค 
และการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยตรงและทั่วถึงมากย่ิงขึน้  ส าหรับ
แผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของร้านคาคาชินัน้ขอเรียนว่าขณะนีท้างทีมผู้บริหารอยู่ระหว่างการปรับแนวทาง
และกลยุทธ์ร้านคาคาชิในรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าร้านคาคาชิภายใต้แนวทางและกลยุทธ์ใหม่จะสามารถท าให้    
ร้านคาคาชิกลบัมามีผลการด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจได้ในอนาคต พร้อมทัง้ มอบหมายนายไพศาล อ่าวสถาพร 
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รองกรรมการผู้ จัดการสายงานธุรกิจอาหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับบัตรสมาชิกและการปิด
ด าเนินการร้านชาบชิู สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ ส าโรง ตอ่ท่ีประชมุ 

นายไพศาล ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าในการพิจารณาเปิดและปิดด าเนินการสาขา
ร้านอาหารนัน้ บริษัทมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการการลงทุนซึ่งจะพิจารณาจากความเหมาะสมด้าน           
ผลประกอบการและกลไกทางการตลาดเป็นส าคญั โดยจะได้รับข้อแนะน าของท่านผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป ส าหรับการปรับปรุงระบบบัตรสมาชิกนัน้ ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบสะสม
คะแนนในรูปแบบใหมจ่ะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคมากย่ิงขึน้ ทัง้ในสว่นของความสะดวกในการใช้งาน การสื่อสาร
และมอบสิทธิประโยชน์ได้โดยตรงและมีความสอดคล้องกบัแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีเน้นการใช้
งานแอพลิเคชั่นบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมากย่ิงขึน้ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการใช้
บริการได้ดีย่ิงขึน้ บริษัทจงึมิได้น ามามอบให้ผู้ ถือหุ้นในวนันี ้โดยบริษัทจะจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นในวนันี ้ภายหลงัการปรับปรุงระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึง่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะต้องท า
การดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่และลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเพ่ือการสะสมคะแนนและการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
จากบริษัท 

นางสาวณิศรา จรูญรัตน์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึงงบประมาณการลงทุน หรือ CAPEX ในปี 
ท่ีผ่านมาว่าเป็นการลงทุนเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตใช่หรือไม่ โดยสามารถใช้ได้ในปี 2560 เลยหรือไม่ และสามารถ
เพ่ิมก าลงัการผลิตของบริษัทได้ประมาณร้อยละเท่าใด พร้อมทัง้สอบถามเก่ียวกับสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจ
เคร่ืองดื่มและธุรกิจร้านอาหารในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า แนวทางหรือกลยุทธ์ในการปรับปรุงอตัราก าไรของธุรกิจ
อาหาร และประมาณการความเติบโตของยอดขายในปี 2560 รวมถึงสอบถามสดัส่วนผู้ ถือหุ้นรายย่อยหรือ free 
float ซึง่ในปีท่ีผ่านมามีอตัราลดลงจากเดิมร้อยละ 20 วา่ในปีนีม้ีสดัสว่นเป็นเท่าใด   

นายมารุต ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในส่วนของงบการลงทุนเป็นการลงทุนของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
ในการขยายสายการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ Cold Aseptic Filling สายการผลิตท่ี 4 โดยสายการผลิต
ดงักล่าวได้เร่ิมด าเนินการผลิตเพ่ือการพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา และมีอตัราการใช้ก าลัง 
การผลิตโดยประมาณอยู่ท่ีร้อยละ 74 หรือประมาณ 15 ล้านขวดต่อเดือนซึ่งจะช่วยเสริมก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่            
ในปัจจบุนั ในส่วนของสดัส่วนอตัราการท าก าไรระหว่างธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจร้านอาหารนัน้โดยหลกัการธุรกิจ
เคร่ืองดื่มมีสัดส่วนท่ีดีกว่า แต่ส าหรับธุรกิอาหารบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างของธุรกิจ
อาหารซึง่มีแนวโน้มอตัราการท าก าไรท่ีดีขึน้ แต่ทัง้นี ้ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุน
วตัถุดิบท่ีปรับสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงติดตามสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการเพ่ือให้ 
ลดผลกระทบให้ได้มากท่ีสดุเพ่ือสร้างอตัราการท าไรของธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ 
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นางศศินี เหมทานนท์ ชีแ้จงเพ่ิมเติมให้ท่ีประชุมทราบถึงสดัส่วนผู้ ถือหุ้นรายย่อยว่า ณ วนัปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสดัสว่นผู้ ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float ประมาณร้อยละ 20  

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปี 2560 
ว่าจากการลงทุนด้านก าลงัการผลิตอย่างต่อเน่ืองย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตของ
ธุรกิจ รวมถงึการด าเนินการทางการตลาดท่ีมุง่เน้นการสร้างความรับรู้และแข็งแกร่งของตราสินค้าภายใต้ตราสินค้า
ของโออิชิจนสามารถครองความเป็นท่ีหนึ่งไว้ได้ และสร้างความเติบโตจากการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม
พนัธมิตรทางการค้าต่าง ๆ ตลอดจนการขยายตลาดการจัดจ าหน่ายสินค้าในต่างประเทศท่ีได้ด าเนินการโดยเน้น
การบริหารจัดการเงินลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องซึง่ได้รับผลตอบรับท่ีดี 
ในตลาดต่างประเทศ จากการด าเนินการและความส าเร็จดงักลา่วข้างต้นย่อมสะท้อนให้เห็นถงึความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจเคร่ืองดื่มได้เป็นอย่างดี ส าหรับธุรกิจอาหาร บริษัทมีการด าเนินการตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างธุรกิจ
อาหารซึ่งเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดด าเนินการร้านโออิชิ บุฟเฟต์ ภายใต้รูปแบบและแนวคิดใหม่ภายใต้ช่ือ 
“โออิชิ อีทเธอเรียม” โดยเปิดด าเนินการสาขาแรกท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระรามเก้า ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในโอกาสนี ้จึงขอเชิญชวนให้ท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้ลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ท่ีร้านโออิชิ  
อีทเธอเรียม นอกจากนี ้การด าเนินการในการขยายหรือปิดด าเนินการสาขาร้านอาหาร ทางบริษัทพิจารณา
ด าเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นส าคญั ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างความเติบโตของธุรกิจอาหารได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสัดส่วนระหว่างธุรกิจ
เคร่ืองดื่มและธุรกิจอาหารนัน้ ตามหลกัการแล้วธุรกิจเคร่ืองดื่มจะมีสดัส่วนและอตัราการเติบโตท่ีดีกวา่ ในขณะท่ี
ธุรกิจอาหารซึง่มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนท่ีสูงในด้านการลงทุนขยายสาขาแต่ด้วยแผนงานการปรับกลยุทธ์และ
การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ จงึเช่ือมัน่วา่ธุรกิจอาหารจะสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างดีในอนาคต  

นายปวริส  สุรกิจติด ารง ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในปัจจุบันมีเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี
การผลิตท่ีทันสมัยหรือดีกว่าเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ Cold Aseptic Filling ท่ีบริษัท
น ามาใช้ในธุรกิจเคร่ืองดื่มหรือไม่ และส าหรับก าลงัการผลิตในปัจจบุนัท่ีมีการใช้ก าลงัการผลิตประมาณร้อยละ 74 นัน้ 
หากว่าเป็นช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้อนจะมีการใช้ก าลงัการผลิตถึงร้อยละ 100 หรือเกินกว่าร้อยละ 100 
หรือไม่ รวมถึงบริษัทมีแผนงานการบริหารจัดการก าลังการผลิตอย่างไร พร้อมทัง้ สอบถามเพ่ิมเติมถึงสดัส่วน
รายได้ของการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทเองเปรียบเทียบกบัการรับจ้างผลิต และอตัราก าไรขัน้ต้นจากการรับจ้างผลิต  

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็น
แบบปลอดเชือ้ Cold Aseptic Filling ยงัคงเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีความปลอดภยั และสามารถถนอมคณุค่า
และรักษารสชาติของอาหารได้ดีท่ีสุด ส าหรับการใช้ก าลังการผลิตแม้ในช่วงฤดูการขายใหญ่ในช่วงฤดูร้ อน 
จะมีการใช้ก าลงัการผลิตท่ีสงูมากเกินกว่าร้อยละ 100 แตที่มงานได้วางแผนและบริหารจดัการก าลงัการผลิตของ
บริษัทให้มีภาพรวมการใช้ก าลงัการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 88-90 ตลอดทัง้ปี ซึง่ถือว่าก าลงัการผลิต
ของบริษัทในปัจจบุนัยงัคงมีความเพียงพอส าหรับรองรับการผลิตและความต้องการของตลาด  
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นายมารุต ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการใช้ก าลงัการผลิตในช่วงฤดกูารขายใหญ่ในช่วงฤดรู้อนในบางช่วง
จะมีการใช้เกินร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษาสมดุลย์เพื่อมิให้มีการใช้ก าลงัการผลิตมากเกินควร  
จนส่งผลกระทบกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร เช่น การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั เป็นต้น ส าหรับการรับจ้างผลิต 
ขอเรียนในส่วนของปริมาณการผลิตว่าปริมาณการผลิตสินค้าท่ีรับจ้างผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตสินค้าของบริษัทเอง และในส่วนของอัตราก าไรขัน้ต้นของการรับจ้างผลิตนัน้  
ขอเรียนว่ามีการก าหนดในอัตราท่ีเหมาะสมและสามารถสร้างผลก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทโออิชิได้ โดยค านึงถึง  
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ นอย่างใดอีก  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นและมุ่งมัน่ด าเนินการโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สุจริต การรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น การด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย การให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
รวมถึงการช่วยเหลือสงัคมซึง่บริษัทด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ความส าเร็จของบริษัทในปีท่ีผ่านมานัน้เป็นผลมาจาก
ความมุ่งมัน่ทุมเทบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก าหนดกลยุทธ์และ
มอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน  จงึขอให้นายฐาปน กลา่วถงึแนวคิดดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

นายฐาปน กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ กรรมการบริษัทและทีมผู้ บริหารทุ กท่าน ท่ีทุ่มเท
ด าเนินการบริหารจดัการกิจการ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จากท่าน
กรรมการและผู้บริหารท่ีทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการในด้านต่าง ๆ จนบริษัทประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าประทบัใจในปีท่ีผ่านมา รวมถงึ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์และก าหนดแผนงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง เหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ขอเรียนว่าในการด าเนินธุรกิจของบริษัทแม้จะมีการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหลายบริษัท แต่การด าเนินการต่าง ๆ เหล่านัน้ล้วนเป็นไปในลักษณะของการ
สนับสนุนและท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขันของกลุม่
ธุรกิจ โดยค านึงถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุร่วมกนัเป็นส าคญั ท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านจงึมัน่ใจได้วา่ในการด าเนินการต่าง ๆ 
มีการพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบและค านงึถงึประโยชน์สงูสดุสดุของบริษัทเป็นส าคญั 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึง 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในวนันี ้ซึ่งถือเป็นก าลงัใจและแรงสนับสนุนท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

   ลงช่ือ _____________________________ ประธานท่ีประชมุ 
(นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู) 

   ลงช่ือ _____________________________ เลขานกุารบริษัท 
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