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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วันที่ 30 มกราคม 2561 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
3. นายธานี   พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
4. นางกชกร  อรรถรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจอาหาร 
5. นายเอกบดินทร์   เดน่สธุรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาดเคร่ืองดื่ม

ชาพร้อมดื่ม 
6. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการผู้บริหารสงูสดุ 

  สายงานบญัชีและการเงิน 
7. นางสาวจนัทนา รัตนอมรชยั ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูล 
   และเลขานกุารบริษัท  

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 
 2. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช 
 3. นางสาวอภิญญา ท าพนัธ์จาก 
 4. นายสรศกัด์ิ จนัทนา 

โดยมีนางสาวกมลรัตน์ วงค์เกตุ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หรือ อินเวนท์เทค ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง นางสาวอภิญญา       
ท าพันธ์จาก ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และนายศภุสิทธ์ิ พรพชร ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
เป็นผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย เลขานุการบริษัท รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่าขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 248 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 316,455 หุ้น และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 243 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 163,100,580 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น 491 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น
รวม 163,417,035 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 87.1558 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจ านวน 187,500,000 หุ้น   
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน
และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจาก
เปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงมีจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 
277 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 8,232,712 หุ้ น และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 265 ราย นับเป็น
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จ านวนหุ้น 163,197,618 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น 542 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 171,430,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
91.4295 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พร้อมทัง้แนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหารของ
บริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมดงัรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง  โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 คนเข้าร่วม
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึง่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100   

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจนัทนา รัตนอมรชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จง
หลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวจนัทนา ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้ 
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน 
รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจะได้มีการแจ้งเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 
1 คน ท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 1 ด้วย จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถงึหลกัเกณฑ์ในการออกเสียง และ
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหรือแต่ละครัง้ ดงัต่อไปนี ้ 

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
ในบัตรลงคะแนนท่ีท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
เพ่ือน ามานบัคะแนนตอ่ไป

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
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ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนดงักล่าว 
และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือน ามานบัคะแนนตอ่ไป 

4.  ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย   
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

5.  ส าหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจ านวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียงและบตัรเสีย 

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

7.  ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัท จะท าการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบในวาระถดัไป 
หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้า
ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

8. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

- วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

- ส าหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงมติ  

ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอภิญญา ท าพันธ์จาก ตัวแทนจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เป็นสกัขีพยาน 
ในการตรวจนบัคะแนนเสียง โดยมีนายศภุสิทธ์ิ พรพชร ผู้ รับมอบฉันทะแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียง 
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พร้อมกันนี ้ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า ในการด าเนินการประชุมบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และ
หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุลเพ่ือเป็น
ข้อมลูให้กบับริษัท ส าหรับข้อซกัถามท่ีไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้น าไปสอบถามในวาระ
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ หรือในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพ่ือให้การประชุมสามารถด าเนินตามระเบียบวาระ  
การประชุมท่ีได้ก าหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้ นท่านอื่น จากนัน้ ประธานฯ จึงด าเนินการประชุม      
ตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบว่าบริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
รายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 2 ตลุาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  โดยเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระ 
การประชมุและรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้แต่อย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 
ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุม
เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม 2560 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    163,526,742 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียงจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2560 สิน้สุดวันที่          
30 กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทศัน์ภาพรวมการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2560 พร้อมทัง้รายงานถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2560 ซึง่เป็นข้อมลูสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน (MD&A) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 อันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย ก าไร ฐานะ 
ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรและโครงสร้างทางการเงิน  
การเปลี่ยนแปลงของตวัเลขของงบการเงินรวม และปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีกระทบตอ่บริษัททัง้ทางด้านบวกและด้านลบ พร้อมทัง้
อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยข้อมูลท่ีน าเสนอเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแบบรอบ
ระยะเวลา 12 เดือนของปี 2560 (1 ตลุาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560) กบัรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2559 
(1 ตลุาคม 2558 ถงึ 30 กนัยายน 2559) ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ซึง่ในรอบ
บญัชีปี 2560 บริษัทถือวา่มีผลการด าเนินการท่ีดีโดยมกี าไรสทุธิรวม 1,443 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 จากปีท่ี
ผ่านมา และมีรายได้รวม จ านวน 13,551 ล้านบาทซึง่ลดลงจากปีท่ีผ่านมาเลก็น้อยประมาณร้อยละ 0.6  โดยหาก
พิจารณาแยกตามสายธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจเคร่ืองดื่มแม้จะมีรายได้ลดลงจากปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยประมาณ 
ร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ท่ีลดลงประมาณร้อยละ 10.8 แต่มี
ผลก าไรเติบโตขึน้ร้อยละ 23 และประสบความส าเร็จสามารถรักษาสถานะผู้ น าส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ 
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การศึกษาและท าเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับธุรกิจอาหารสามารถสร้างก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างน่าประทบัใจ
ถงึร้อยละ 76 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการประกอบกัน ได้แก่ การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ การปรับ
โครงสร้างราคา การปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ตรงใจผู้บริโภค การขยายสาขาของร้านอาหารท่ีมีก าไรท่ีดี และการ
ปรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

จากนัน้ได้รายงานให้ท่ีประชมุทราบถงึการด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา  
โดยบริษัทให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการด าเนินกลยุทธ์ในการเข้าถึงหัวใจของผู้บริโภค (Customer Centric) โดยการ



21 

 

สร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีผู้ บริโภคต้องการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่แปลกใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ผู้ บริโภค และการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Brand Engagement)   
โดยมุ่งมัน่พฒันาตราสินค้าให้ทรงพลงั ย่ิงใหญ่และติดตรึงใจผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้โดยอยู่บนรากฐานส าคญั คือ 
การสร้างประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในการด าเนินงาน (Efficiency and Excellency) ของกลุ่มบริษัทโออิชิ 

ในด้านความส าเร็จขององค์กร บริษัทสามารถรักษาอนัดบัเครดิตที่ระดบั “A+” (Single A Plus) 
และแนวโน้มอนัดบัเครดิตท่ีระดบั “Stable” หรือ “คงท่ี” จากการทบทวนของบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ซึ่งสะท้อนถึง
สถานะผู้น าตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย การมีตราสินค้าที่แข็งแกร่ง กระแสเงินสดที่เติบโตและสภาพ
คล่องทางการเงินที่ดี ในด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 88 คะแนน ซึ่งส ูงกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมาและสูงกว่าบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม และได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัซึง่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้รับ
รางวลัซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย (Superbrands Thailand) ประจ าปี 2559 จากซุปเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย ซึง่เป็น
หน่วยงานอิสระด้านการวดัและประเมินตราสินค้าอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก โดยบริษัทได้รับรางวลัดงักล่าวเป็น
ปีท่ี 3 ติดต่อกัน ซึ่งช่วยตอกย า้ถึงความส าเร็จในฐานะท่ีโออิชิ (Oishi) เป็นตราสินค้าหรือแบรนด์อาหารและ
เคร่ืองดื่มท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างตราสินค้าในประเทศไทยและได้รับการยอมรับเป็นท่ีหนึ่งในใจของ
ผู้บริโภค 

ในด้านความส าเร็จของแต่ละสายธุรกิจ ส าหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มสามารถสร้างสถานะผู้น าส่วนแบ่ง
การตลาดชาพร้อมดื่มทิง้ห่างคู่แข่งในประเทศไทยได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถขยายฐานทางธุรกิจสร้างสถานะ
ผู้น าตลาดชาพร้อมดื่มอนัดบัหนึ่งในราชอาณาจกัรกมัพชูาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงเป็น
ผู้น าตลาดชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศมาเลเซียและมีโอกาสเติบโตในประเทศอื่น ๆ อีก เช่น ประเทศสาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น ในด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ่นซากรุะ 
สตรอเบอร่ี ซึง่มีบรรจุภณัฑ์ภายใต้นวตักรรมใหม่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอณุหภูมิ ซึง่เป็นเทคโนโลยีขวดเปลี่ยนสี
ได้ครัง้แรกในประเทศไทย ได้รับรางวลัไทย แพค อวอร์ด ประจ าปี 2560 (Thai Pack Awards 2017) จากสมาคม
การบรรจุภณัฑ์ไทย นอกจากนี ้ภาพลกัษณ์ตราสินค้าของธุรกิจเคร่ืองดื่มมีความแข็งแกร่งทุก ๆ ด้าน โดยจากการ
ส ารวจสถานะแบรนด์ในปี 2560 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มของบริษัทได้รับคะแนนสงูขึน้ในทุกด้านท่ีบริษัทให้ความส าคญั
เมื่อเทียบกับปี 2558  ทัง้ในด้านการเป็นตราสินค้าท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค มีความเป็นญ่ีปุ่ น เหมาะสมกับผู้บริโภควยัรุ่น 
และมีความสนุกสนาน ตลอดจน การได้รับรางวลัสุดยอดแบรนด์ทรงพลงัประจ าปี 2559 (The Most Powerful 
Brands of Thailand 2016) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในการที่โออิชิ 
(OISHI) เป็นตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสดุในกลุม่ชาพร้อมดื่มซึง่บริษัทได้รับรางวลัดงักล่าวตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 
ติดต่อกัน 
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ส าหรับธุรกิจอาหาร มีผลการด าเนินงานปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีผลก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ถึง     
ร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ 
การปรับโครงสร้างราคา การปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ตรงใจผู้บริโภค การขยายสาขาของร้านอาหารท่ีมีก าไรท่ีดี 
และการปรับการด าเนินงานและการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมถึง การเปิดด าเนินการ
ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม (Oishi Eaterium) ซึ่งเป็นนิยามใหม่ของบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่ นภายใต้แนวคิด Eat + Explore + 
Premium โดยในเบือ้งต้นได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนร้านโออิชิ บุฟเฟต์ จ านวน 3 สาขาเป็นร้านโออิชิ อีทเทอเรียม  
ซึง่พบว่ามีความเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนเมื่อเทียบกับร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต์เดิมเพ่ิมสงูขึน้ถึงร้อยละ 74 ในสาขา
ศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9  ร้อยละ 57 ในสาขาศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และร้อยละ 48 
ในสาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จอย่างน่าประทับใจ โดยความส าเร็จ
ดงักล่าวเป็นผลมาจาก (1) ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ โดยการน าเสนอประสบการณ์ 
ในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นรูปแบบใหม่ท่ีเน้นบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ สไตล์ยาไต (Yatai) ซึง่เป็นลกัษณะการ
ให้บริการแบบซุ้มอาหารท่ีมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย (2) การผลกัดนัการเติบโตและการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (3) ความเป็นพรีเมี่ยมทัง้ในด้านภาพลกัษณ์และคุณภาพอาหาร (4) ความประทับใจของผู้บริโภค
และกลบัมาใช้บริการซ า้ (Repeat Customer) และ (5) การก าหนดสถานะทางการตลาดและการก าหนดราคา
อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกสาขาได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสามระบบ 
ได้แก่ GMP HACCP และ ISO 9001:2015 ส าหรับการบริการในภตัตาคารและร้านอาหารครอบคลมุอาหารสไตล์
ญ่ีปุ่ น จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ SGS ซึง่ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยและ
ภมูิภาคเอเซียท่ีได้รับการรับรองดงักลา่ว โดยการรับรองดงักล่าวแสดงให้เห็นถงึความใสใ่จในด้านสขุลกัษณะ และ
ความปลอดภยัของอาหารตัง้แตต้่นน า้ถงึปลายน า้ของบริษัท เพ่ือคงไว้ซึง่ความเช่ือมัน่ของผู้ใช้บริการ 

  ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทยังคงด าเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 

2020” อย่างต่อเน่ือง ซึง่อ้างอิงแผนวิสยัทศัน์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีให้ความส าคญักับ

การก้าวเป็นผู้ น าธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นในภูมิภาคอาเซียน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

และยัง่ยืน โดยด าเนินการผ่านกลยทุธ์หลกั 5 ประการ ได้แก่  

1. การเติบโต (Growth) โดยการผลักดนัสร้างการเติบโตทัง้ในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซียน ซึง่ยงัมีโอกาสเติบโตได้สงู โดยเน้นการเติบโตทัง้ในด้านรายได้และอตัราก าไร 

2. ความหลากหลาย (Diversity) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทน าเสนอ 

3. ตราสินค้า (Brands) การสร้างตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและตรึงใจผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความ
ภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)  
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4. การขายและการกระจายสินค้า (Reach) มุ่งเน้นการสรรหาและสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย
ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการจดัจ าหน่ายเดิม รวมถึงการขยายสาขาของร้านอาหาร
เพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภคได้มากย่ิงขึน้ 

5.  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยึดมั่นในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเน้นการสร้าง ให้โอกาสและพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึง ยึดหลกัคณุค่าและวฒันธรรมองค์กร 
“สโุก้ย” หรือ SUKOI (Speed United Knowledge Openness และ Involvement) อีกด้วย 

ในด้านการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มบริษัทโออิชิ มีศกัยภาพในการเติบโตไปพร้อมกบัการ
เติบโตของภมูิภาคอาเซียน โดยบริษัทได้เข้าไปลงทุนและสง่ออกสินค้าไปจดัจ าหน่ายในหลายประเทศ มีการจดัตัง้
บริษัทย่อยเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในต่างประเทศ  และมีความได้เปรียบจากพันธมิตรทางธุรกิจซึง่เป็น
บริษัทในเครือท่ีมีฐานอยู่ในประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิพร้อมพิจารณาการลงทุนร่วมกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจตามความเหมาะสมในอนาคตด้วย 

ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในรอบบัญชีปี 2561 แยกตามสายธุรกิจ ส าหรับธุรกิจ
เคร่ืองดื่มบริษัทยงัคงเน้นการคิดค้นและสร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีความโดดเด่น เข้าถึง และโดนใจผู้บริโภคตลอดทัง้ปี และการคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ ทัง้ในด้านรสชาติและ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงต่อยอดความส าเร็จในการขยายฐานการตลาดสู่ตลาดชาเพ่ือสุขภาพ และรักษาสถานะความ
เป็นผู้น าและสร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการผสานความร่วมมือกบั
บริษัทในเครือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสริมศกัยภาพให้การด าเนินการในด้านตา่ง ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

ส าหรับธุรกิจอาหาร บริษัทยงัคงก าหนดแผนกลยทุธ์ในการสร้างสรรค์แนวคิดร้านอาหารรูปแบบ
ใหม่ ๆ การขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีการให้บริการและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้  การ
สร้างสรรค์นวตักรรมอาหารรูปแบบใหม ่ๆ การท าให้ตราสินค้ามีความสดใหมแ่ละตรงใจผู้บริโภคอยู่เสมอเพ่ือสร้าง
ความแปลกใหม่และดึงดูดใจผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาและปรับตวัให้ทันต่อเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภค
และไลฟ์สไตล์ใหม ่ๆ ของผู้บริโภค  

นอกจากนี ้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานผลิต
เคร่ืองดื่มและครัวกลางของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกแห่งมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการใช้
ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอนัจะสร้างความยัง่ยืนแก่ทัง้องค์กร ชมุชนและ
สังคมโดยรวม ได้แก่ Environment Management System ซึ่งกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีกระบวนการบ าบัดน า้เสียท่ีมีประสิทธิภาพ  Energy Conservation  ซึ่งผ่านการ
รับรองระบบคณุภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองจากสถาบนัต่าง ๆ อาทิ Certificate of ISO 14001 และ Certificate 



24 

 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และ Environmental Innovation การส่งเสริมเร่ืองการน ากลบัมาใช้ใหม่หรือ Recycle โดย
บริษัทได้รับอนสุิทธิบตัรการใช้กากชาในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล หรือ Particle Board เป็นต้น 

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนการด าเนินงาน กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังได้จดัให้มี
โครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการ “ให้”  ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการ 
ในหลากหลายโครงการ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยในภาคใต้และจังหวัดสกลนคร การรณรงค์ขับข่ี
ปลอดภยัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมวนัแม ่ณ บ้านพกัฉกุเฉิน เป็นต้น รวมถงึจดัให้มีโครงการ “อิ่มจงั” ซึง่
มีเป้าหมายเพ่ือแบ่งปันอาหารและเคร่ืองดื่ม โออิชิ ให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส พร้อมจดักิจกรรมสนัทนาการท่ีสนุกสนาน
และสร้างสรรค์ โดยกลุม่บริษัทโออิชิจะยงัคงยดึมัน่เจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ทัง้ในกระบวนการด าเนินงานและการให้ความช่วยเหลือสงัคมในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนทัง้ต่อองค์กร 
ชมุชนและสงัคมโดยรวมอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

พร้อมกันนี ้นางนงนุช ได้มอบหมายให้นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย เลขานุการบริษัท รายงาน
การด าเนินงานด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวจนัทนา รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทให้ความส าคญัและมีเจตนารมณ์ท่ีชดัเจน 
ในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หัวข้อ
ย่อยการก ากบัดแูลกิจการและในรายงานประจ าปี หน้าท่ี 136 โดยในปี 2560 บริษัทได้จดัให้มีการอบรมในหลกัสตูร 
“Anti-Corruption รวมพลงัต้านโกง” ซึง่ด าเนินการอบรมโดยผู้บริหารท่ีผ่านการอบรมในหลกัสตูร Anti-Corruption: The 
Practical Guide หรือ ACPG ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพ่ือสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบตัิของบริษัทในเร่ืองดงักลา่วท่ีชดัเจนและถูกต้องแก่
พนกังานทุกคน เพ่ือให้นโยบายดงักล่าวบรรลผุลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  รวมถึง บริษัทได้มี
การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมโครงการการ
สร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตามความเหมาะสมอีกด้วย 

นางนงนุช ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมถึงสถานการณ์เหตุอัคคีภัยในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์  
แบบกล่อง UHT ภายในโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ของบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัท
ย่อย โดยส่วนการผลิตท่ีได้รับความเสียหายดังกล่าวด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มชาเขียวและการรับจ้าง
ผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มประเภทนมบรรจแุบบกลอ่ง UHT ทัง้นี ้เหตอุคัคีภยัดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
สง่ผลกระทบต่อส่วนการผลิตเคร่ืองดื่มอื่น ๆ ภายในโรงงานนิคมอตุสาหกรรมนวนครแต่อย่างใด นอกจากนี ้กลุ่มบริษัท
โออิชิ ยังมีโรงงานส าหรับผลิตเคร่ืองดื่มชาเขียวอีก 2 โรงงานได้แก่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ
โรงงานอตุสาหกรรมซึง่ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ ซึง่สามารถด าเนินการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ได้ตามปกติ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น แจ้งต่อท่ีประชมุว่าได้แจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี
แบบรูปเล่ม เน่ืองจากไมส่ามารถเปิดรายงานประจ าปีในรูปแบบ CD-ROM ท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
แต่ได้รับการปฏิเสธโดยแจ้งขอให้มารับในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น จึงขอให้บริษัทรับเร่ืองดงักล่าวไว้พิจารณาด้วย 
พร้อมทัง้ สอบถามถึงเหตุผลหรือการด าเนินการที่ส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึน้ แนวทางในการ
รักษาสถานะผู้น าและสว่นแบ่งทางการตลาด และสดัสว่นการกระจายสินค้าในแตช่่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้า 

นางนงนุช กล่าวขอบคุณนายฤทธิชยัส าหรับการแจ้งข้อมลูโดยจะรับเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณา 
พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงปัจจัยความส าเร็จในการคงสถานะผู้ น าทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง โดย
ประการแรก ได้แก่ การตอกย า้ความเป็นผู้ น าทัง้ในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ทัง้รสชาติและบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น การออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ผสม 
วุ้นมะพร้าว ผลิตภณัฑ์โออิชิ ชาเขียว กลิ่นซากรุะ สตรอเบอร่ี ท่ีมีนวตักรรมบรรจภุณัฑ์เปลี่ยนสีได้ตามอณุภูมิ และ
ต่อยอดความส าเร็จในการออกผลิตภัณฑ์โออิชิ ชาเขียว รสส้มยูซุ ผสมวุ้นมะพร้าว ประการท่ีสอง คือ การคิดค้น
และท าการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการท าความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ
ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และประการท่ีสาม คือ ศักยภาพด้านการผลิตซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท
สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับการจดัจ าหน่ายสินค้า กลุ่มบริษัทโออิชิมีการจดัจ าหน่ายสินค้า
ครอบคลุมในทุกช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างทั่วถึงทัง้ในช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบดัง้เดิม หรือ Traditional 
Trade ช่องทางร้านสะดวกซือ้ หรือ Convenient Store (CVS) และช่องทางค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ Hypermarket 
โดยรายละเอียดสัดส่วนการจัดจ าหน่ายสินค้าในแต่ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ขอให้นางเจษฎากร โคชส์  
รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางเจษฎากร ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงสดัส่วนการกระจายสินค้าในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย 
อนัได้แก่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบดัง้เดิม หรือ Traditional Trade เช่น ร้านค้าโชห่วย ซึง่คิดเป็นอตัราส่วนประมาณ
ร้อยละ 50 ช่องทางร้านสะดวกซือ้ หรือ Convenient Store (CVS) เช่น ร้าน 7-ELEVEN หรือร้านแฟมิลี่มาร์ท คิดเป็น
อตัราส่วนประมาณร้อยละ 40 และช่องทางค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ Hypermarket เช่น ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตสั 
และศนูย์การค้าบ๊ิกซี คิดเป็นอตัราสว่นประมาณร้อยละ 10  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวช่ืนชมการด าเนินงานของบริษัทท่ีสามารถสร้าง 
ผลประกอบการท่ีดีแม้ในสภาวะเศรษฐกิจดงัเช่นในปีท่ีผ่านมา และสอบถามว่าหากบริษัทสามารถคงสถานะผู้น า
ทางการตลาดทิง้ห่างคู่แข่งอย่างต่อเน่ืองเช่นในปัจจุบัน  บริษัทมีแนวนโยบายท่ีจะซือ้กิจการของคู่แข่งหรือไม ่
พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าว่าการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบดัง้เดิม ซึง่ถือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ท่ีสร้างผลก าไรท่ีดี บริษัทจงึควรเน้นการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง 
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการพิจารณา
เก่ียวกับการเข้าซือ้กิจการหรือลงทุนในกิจการใด ๆ บริษัทจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน แต่ประเด็นส าคัญท่ีบริษัทควรต้องพิจารณาในขณะนี ้คือ การเสริมสร้างศกัยภาพและความแข็งแกร่ง
ของบริษัท เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลส าเร็จอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ ถือหุ้ นที่ได้
ให้การสนับสนุนและเช่ือมัน่ในบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ขอสญัญาว่า 
จะยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียรพร้อมด้วยสติปัญญา เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงานของบริษัทตอ่ไป  

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบญัชีปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2560 พร้อมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี  โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด
ตอ่ท่ีประชมุ  

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้จดัท างบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดงักล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ 
งบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยบรรยายถึงภาพรวมของ
ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ทัง้รายได้และคา่ใช้จ่าย เปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 กบั 2560 รายละเอียด
ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึง่แสดงไว้ในหน้า 163 ถงึหน้า 257 ของรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เม่ือปรากฏวา่ไมม่ีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน
ส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560      
ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ             
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นด้วยจ านวน   171,430,085 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
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแล้ว โดยขอให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและรักษาการผู้บริหารสูงสุด  
สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่าตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชี    
ปี 2560 สิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,451,693,045 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
รอบบัญชีปี 2560 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 3.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 
637,500,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 43.91 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท โดยไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้จ านวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น   
ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 431,250,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ  
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี                
4 ธนัวาคม 2560 โดยไมต้่องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น เสนอขอให้บริษัทพิจารณาเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผล 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าการจ่ายเงินปันผลท่ีน าเสนอในอตัราร้อยละ 43.91  
มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กล่าวคือ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา          
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและภาษีเงินได้  
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นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่การจ่ายเงินปันผลท่ีน าเสนอนัน้ ถือว่า
มีจ านวนเงินการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงกว่าในปีท่ีผ่านมา และในการจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องค านึงถึงแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทในอนาคตด้วย ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ทัง้ในด้านการประชาสมัพนัธ์และ
การจดักิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ ส าหรับธุรกิจเคร่ืองดื่ม และการขยายสาขาร้านอาหารเพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภคได้
อย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของธุรกิจร้านอาหารของบริษัท 

เมื่อปรากฏว่าไม่มี ข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                 
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน     171,430,097 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 เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าด้วยตนเองเป็นกรรมการคนหนึ่งท่ีจะพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชุมครัง้นี  ้จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี ้จึงขอให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหาเป็น 
ผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายฐาปน รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึ่ง
ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

 และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นายฐาปน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ากรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน แสดงความ
ประสงค์ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมทัง้ รายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ในการสรรหา
กรรมการ  บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณา  
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ด าเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  
อนัประกอบด้วยคณุสมบตัิ คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง 
ท่ีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึง ในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและ  
มีประสิทธิภาพอย่างมาก  นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการแต่ละคนมีคณุสมบตัิการ
เป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจและการบญัชีอนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ 
เป็นประโยชน์อย่างสงูตอ่บริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตลอดมา  
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เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ จึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือเลือกตัง้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2549 นบัถึงปัจจบุนั
เป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเน่ืองกนั นายชยั จรุงธนาภิบาล ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2549 นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 11 ปีต่อเน่ืองกนั และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
มาตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2552 และในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 
9 ปี ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ
บริษัทดงักลา่วข้างต้นตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยประวตัิย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของ
บริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 และสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 ในหน้า 40 ถงึหน้า 50 ของหนงัสือเชิญประชุม 
ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ปฏิบตัิหน้าท่ีอาสาพิทกัษ์สิทธิ
ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงจุดเด่นส าคญัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระในครัง้นีท่ี้เช่ือมโยงกบัทิศทางหรือ 
กลยทุธ์ของบริษัทท่ีก าหนดไว้ และบริษัทได้มีการหารือถึงประเดน็การคงไว้ซึง่ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ รวมถึงในอนาคตบริษัทมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทไว้อย่างไร  

ประธานฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบวา่กรรมการทัง้ 3 คนเป็นผู้ ท่ีมีคณุวฒิุทางการศกึษา ประสบการณ์
การท างานอันยาวนาน และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจตาม 
กลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างดีย่ิง โดยนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการค้า การบริหารธุรกิจ 
และแนวนโยบายการค้าระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ในการรับราชการและการด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต 
นายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ท างานด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองดื่มมาอย่างยาวนาน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นผู้มีคุณวฒิุทางการศกึษาทางด้านบัญชี และ
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การด าเนินธุรกิจและการประกนัภัยอย่างต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานานกว่า   
30 ปี นอกจากนี ้กรรมการทัง้สามคนเป็นผู้มีความเป็นอิสระ มีความซื่อสตัย์สจุริต ไม่มีสว่นได้เสียกบักิจการ และปฏิบตัิ
หน้าท่ีกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีย่ิงมาโดยตลอด ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ 
ในด้านการเงิน การบญัชีและการบริหารธุรกิจแก่บคุลากรในบริษัทอีกด้วย 
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นายฐาปน ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าบริษัทได้ตระหนักถึงและมีการก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการด ารงต าแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปี ของกรรมการอิสระ จึงได้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือแต่ละคนเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย อย่างไรก็ดี  
บริษัทได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาอย่างรอบด้านทัง้คณุสมบตัิด้านความเป็น
อิสระ ประกอบกบัคณุวฒิุทางการศกึษา  ประสบการณ์การท างาน และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอนัเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทดงัรายละเอียดตามท่ีท่านประธานฯ ได้เรียนต่อท่ีประชุมแล้ว นอกจากนี ้ได้พิจารณาถึงความรู้และความเข้าใจ 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจตามกลยทุธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอนัจะ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทอีกด้วย 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้     
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ     
งดออกเสียงลงคะแนน และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือน ามานบัคะแนนเสียงต่อไป 

ทัง้นี ้เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเข้าห้องประชมุ เพ่ือด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการ 
นบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 เห็นด้วยจ านวน 171,413,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9904 
 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียงจ านวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0001 
 บตัรเสียจ านวน 16,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0093 
      
2. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

 เห็นด้วยจ านวน 171,413,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9904 
 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
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 งดออกเสียงจ านวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0001 
 บตัรเสียจ านวน 16,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0093 
      
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 เห็นด้วยจ านวน 171,413,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.9904 
 ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
 งดออกเสียงจ านวน 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0001 
 บตัรเสียจ านวน 16,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0093 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือนธันวาคม 2561 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม
ถงึเดือนธันวาคม 2561 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม
แนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั การขยายตวัของธุรกิจ และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย ส าหรับเดือนมกราคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2561 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับ 
ปี 2560 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 90 ถึงหน้า 91 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว  

นอกจากนี  ้เพื ่อให้เป็นไปตามหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดีจึงขอแสดงรายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ได้ระบุไว้ในหน้า 7 ถึงหน้า 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการ  จ านวน 50,000  บาทตอ่เดือน 
- รองประธานกรรมการ จ านวน 35,000   บาทตอ่เดือน 
- กรรมการ  จ านวน 30,000 บาทตอ่เดือน 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 10,000  บาทตอ่เดือน 
- กรรมการตรวจสอบ จ านวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

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 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า  
ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือน
มกราคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง  
เดือนธันวาคม 2561 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    171,414,028 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9906 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียงจ านวน         0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน                             16,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0093 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

  นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ และเพ่ือให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ จงึเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท รวมถึงมอบอ านาจให้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป 
โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร” หน้า 90 ถงึหน้า 91 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มี 
ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 และการมอบ
อ านาจให้แก่คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนในการจดัสรรเงินบ าเหน็จดงักลา่ว ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 34,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วยจ านวน   171,414,228 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9906 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน                             16,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0093 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2561 และ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4439 หรือ 

2. นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ 

3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 หรือ 

4. นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2561 
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560      
ที่ก าหนดไว้จ านวน 2,519,300 บาท เป็นจ านวน 6,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมีรายการทางบัญชีเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้   
คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถงึคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ  ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี
ผู้ สอบบัญชีคนใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี ้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างดีมีผลงาน  
การตรวจสอบท่ีมีคณุภาพและมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับอีกด้วย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มี 
ข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2561 ตามท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติ รส ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4439 หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 คนใดคนหนึ่ง
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงิน 
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ส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการ
ลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    171,413,728 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.9903 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสียจ านวน           16,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0096 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

-ไมม่ี-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น
มีข้อซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาการเปิดด าเนินการสาขาร้านอาหาร 
โออิชิ ราเมน ในเขตพืน้ท่ีย่านธนบรีุ เช่น ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ เพ่ือขยายฐานการให้บริการแก่ผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี
บริเวณดงักลา่ว  

นายฐาปน สิ ริวัฒนภักดี ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการพิจารณาเปิดด าเนินการสาขา
ร้านอาหารของบริษัทนัน้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมทัง้ในด้านท าเลท่ีตัง้และอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งพืน้ท่ี
บริเวณย่านธนบุรีถือวา่เป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจและมีโอกาสทางธุรกิจ ซึง่หากมีพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมบริษัท
จะพิจารณาเปิดด าเนินการสาขาร้านอาหารในพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าว 

นายไกรวลั คทวณิช ผู้ถือหุ้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบปัญหาเก่ียวกับการจัดพิมพ์วนัหมดอายุ
บนบรรจภุณัฑ์ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มบางรสชาติท่ีมีความไม่ชดัเจนจนไม่สามารถทราบวนัหมดอายขุองผลิตภณัฑ์ได้ 
โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้เข้าพบและชีแ้จงแล้วว่าเป็นผลมาจากการด าเนินการด้วยเคร่ืองจักรและหมึกพิมพ์ต่าง
ชนิดกัน ส่งผลให้มีความชัดเจนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เน่ืองจากถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีผู้ บริโภคจะต้องทราบ 
วนัหมดอายุของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเพ่ือสามารถเลือกบริโภคสินค้าได้อย่างปลอดภัย รวมถึงความชัดเจนของ 
วนัหมดอายุอาจเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซือ้สินค้าของบริษัทเพ่ิมมากขึน้อนัเป็นการเพ่ิมยอดขายของ
ผลิตภณัฑ์อีกทางหนึง่ด้วย 
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นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงสาเหตุของความไม่ชัดเจนในการ
พิมพ์วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบางรสชาติของบริษัท พร้อมทัง้ขอรับเร่ืองดังกล่าวไป
พิจารณาด าเนินการแก้ไขตอ่ไป  

นายชาคริต พิทกัษ์ศกัด์ิ  ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกบัประมาณการเติบโตของรายได้ของบริษัท
ในรอบบัญชี 2561 ว่าจะมีการเติบโตไปในทิศทางใดและมีแผนกลยุทธ์ในการน าพาบริษัทไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
อย่างไร 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าประมาณการเติบโตของรายได้ท่ีชัดเจน 
ไม่สามารถเรียนได้เน่ืองจากอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ดี 
หากพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีได้น าเสนอนัน้ บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถสร้างการเติบโต
ของธุรกิจได้ 

นางสาวณิศรา จรูญรัตน์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเก่ียวกับการตัง้ส ารองทางบัญชีและการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากผู้ รับประกันภยัส าหรับเหตุอคัคีภัยในส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์แบบกล่อง UHT ภายในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลท่ีลดลงนัน้ เป็นผลมาจากการเตรียมแผนงานการลงทุน 
ในธุรกิจอื่นหรือการซือ้กิจการอื่นในอนาคตหรือไม ่    

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่ากลุ่มบริษัทโออิชิมีการท าประกันภัย 
ท่ีครอบคลุมความเสียหายต่าง ๆ จากเหตอุคัคีภยั และได้รับหนงัสือแจ้งประมาณการชดเชยจากผู้ รับประกนัภัย 
ท่ีครอบคลมุความเสียหายทัง้หมด จงึไมต้่องมีการตัง้ส ารองทางบญัชีส าหรับกรณีดงักลา่ว 

นางนงนุช ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าอตัราเงินปันผลท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับ
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีได้เรียนข้างต้นแล้ว ส าหรับแผนงานการลงทุนในอนาคตเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตของกิจการ เช่น การลงทุนเก่ียวกับ
การสร้างสรรค์นวตักรรมใหม ่ๆ เป็นต้น  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ ผู้ รับมอบฉันทะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการจดัส่งค าถามเป็น
การลว่งหน้าผ่านทางอีเมล์ของนกัลงทนุสมัพนัธ์แตไ่ม่ได้รับการตอบกลบัหรือน ามาชีแ้จงให้ท่ีประชมุครัง้นี ้จงึขอให้
บริษัทพิจารณาในเร่ืองนีด้้วย พร้อมทัง้ สอบถามเก่ียวกบัสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV 
ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา (ประเทศกมัพูชา) สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว)  สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการมีสถานะผู้ น าทางการตลาดของบริษัท 
ในตา่งประเทศท่ีได้รายงานนัน้มีสดัสว่นสงูกว่าคูแ่ข่งเป็นจ านวนประมาณเท่าใด รวมถงึการมีสถานะผู้น าทางการตลาด
ในประเทศไทยนัน้มีโอกาสสร้างสถานะผู้น าท่ีเด็ดขาดมีส่วนแบ่งทางการตลาดเกินกว่าร้อยละ 50 หรือไม่ และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่ีน าเสนอนัน้ใช้จ านวนยอดขายหรือจ านวนการขายเป็นขวดเป็นเกณฑ์ในการชีว้ดั ตลอดจนให้ข้อแนะน า
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ว่าการจดัจ าหน่ายสินค้าบริษัทควรให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการท าการตลาดอย่างเท่าเทียมและควบคู่กัน ระหว่าง
ผลิตภณัฑ์รสชาติดัง้เดิมและผลิตภณัฑ์รสชาติหรือนวตักรรมใหม ่ๆ ท่ีได้รับความนิยมเพ่ือรักษาฐานทางการตลาด
มิให้เสียโอกาสให้กบัคูแ่ข่งทางธุรกิจ   

นางนงนุช ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าส าหรับการขยายฐานการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV นัน้
ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและถือเป็นตลาดท่ีมีโอกาสในการเติบโตอย่างมาก โดยสภาวะทางการตลาดในขณะนีย้งัไมไ่ด้
มีการก าหนดสถานะของคู่แข่งหลักหรือคู่แข่งรองทางการตลาดอย่างชัดเจน โดยในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว
บริษัทได้เข้าท าการตลาดและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้และยอมรับในตราสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือสร้างสถานะความเป็นผู้น าทางการตลาดอย่างแท้จริงมิใช่เพียงการจดัส่งสินค้าไปจดัจ าหน่ายเท่านัน้ ส าหรับ
ข้อมลูสว่นแบ่งทางการตลาดนัน้บริษัทใช้ข้อมลูจากนีลเส็น ซึง่จะใช้เกณฑ์ชีว้ดัทัง้จากยอดขายและจ านวนการขาย
เป็นขวด โดยข้อมลูท่ีน าเสนอนัน้เป็นข้อมลูจากยอดขาย นอกจากนี ้ส าหรับการด าเนินการทางการตลาดในประเทศไทย
บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินการทางการตลาดตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า การขยาย
ช่องทางทางการตลาด การสร้างความหลากหลาย การติดตามสถานการณ์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการ
ท าความเข้าใจและการเข้าถงึใจของผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้สามารถครองสถานะผู้น าทางการตลาดได้อย่าง
ยัง่ยืน  ส าหรับรายละเอียดส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ขอให้นางเจษฎากร โคชส์ 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม เป็นผู้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุ   

นางเจษฎากร ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าส าหรับการวัดส่วนแบ่งทางการตลาด 
ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว บริษัทใช้ข้อมูลการขายของบริษัท และวิธีเปรียบใช้วิธีเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลของบริษัทและการกระจายสินค้าท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ โดยยังมิได้มีการใช้ข้อมูลของนีลเส็น 
ทัง้ในประเทศกมัพชูาและประเทศลาว 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้ น ให้ข้อแนะน าเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากรของ
ร้านอาหารท่ีเปิดบริการในบริเวณท่ีใกล้เคียงกนัว่าควรมีลดการใช้บุคลากร เช่น การใช้ผู้จดัการสาขาร่วมกนัเพียง
คนเดียวเพ่ือเป็นการลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากร แตต้่องไม่เป็นลดคณุภาพของอาหารหรือการให้บริการ และ
การให้โอกาสนกัเรียนและนกัศกึษาในการปฏิบตัิงานภายในร้านอาหารทัง้ในส่วนของการให้คา่ตอบแทนและการ
ให้คะแนนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับเข้าเป็นบุคลากรของบริษัทในอนาคตอันจะเป็น การสร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพของร้านอาหารในอนาคต รวมถึง การบริหารจัดการร้านคาคาชิว่าจากภาพลักษณ์และ
ลกัษณะการให้บริการของร้านอาหารน่าจะมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพทางการแข่งขนัหากมีปรับรูปแบบหรือ
การมุ่งเน้นการท าการตลาดและให้บริการกบักลุ่มผู้บริโภควยัรุ่น เช่น การจดับริการชุดอาหารในรูปแบบและราคา
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มวยัรุ่น การปรับเพ่ิมรายการอาหารรายการทานเล่น การเปิดเพลงท่ีทันสมยัและเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
วยัรุ่น การให้บริการเคร่ืองดื่มแบบเติม (Refill) เพ่ือสร้างความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค และการจดัโซนพืน้ท่ีให้บริการกับ
กลุ่มวยัรุ่นเพ่ือมิให้รบกวนกบัผู้ ใช้บริการกลุ่มอื่น ๆ เป็นต้น พร้อมทัง้ แจ้งประเด็นปัญหาเก่ียวกับถาดอาหารของ



39 

 

ร้านคาคาชิซึ่งมีความลื่นมากจนอาจสร้างความเสียหายและเป็นอนัตรายกับผู้บริโภคได้ จึงขอให้บริษัทรับเร่ือง
ดงักลา่วไว้พิจารณาด้วย  

นางนงนุช กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยจะได้รั บ
ข้อแนะน าดงักลา่วไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ให้ข้อแนะน าเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มของบริษัทไป        
จดัจ าหน่ายในตู้ เคร่ืองดื่มของบริษัทในเครือท่ีเก่ียวข้องกนั  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อแนะน าและข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ โดยผู้บริหาร
ท่ีเก่ียวข้องจะได้รับข้อแนะน าและข้อมลูตา่ง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ นอย่างใดอีก  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมถึงเจตนารมณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานความซื่อสตัย์ สุจริต  
การมีคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น การด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย               
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้โอกาสและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงการตระหนกัถงึความรับผิดชอบต่อ
สงัคมทัง้ในกระบวนการด าเนินงานและการช่วยเหลือต่อสงัคมซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้
ความส าเร็จของบริษัทในปีท่ีผ่านมานัน้เป็นผลมาจากความมุง่มัน่ทมุเทบริหารจดัการของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ทกุท่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก าหนดกลยทุธ์และมอบหมายแนวนโยบายของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี  จงึขอให้นายฐาปน 
กลา่วถงึแนวคิดดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

นายฐาปน กล่าวขอบคณุท่านประธานฯ และชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงแผนกลยุทธ์และการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิซึง่ตามท่ีได้น าเสนอต่อท่ีประชุมท่ีมุ่งเน้นการขยายฐานทางธุรกิจในกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่ม
สไตล์ญ่ีปุ่ น ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา โดยมีการขยายกลุ่มสินค้าและก าหนดช่วงราคา 
ให้ครอบคลมุผู้บริโภคในทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นไปตามกบัความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
มาโดยตลอด  ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในปัจจุบันท่ีผู้ บริโภคไม่ได้มุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญด้าน
คณุภาพเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นถึงความสะดวกสบายในการบริโภคด้วย บริษัทจึงต้องมุ่งเน้นในการสร้างมลูค่าและ
ความเป็นพรีเมี่ยมของผลิตภัณฑ์ทัง้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มและท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจากธุรกิจร้านอาหารจากการ
ปรับปรุงร้านโออิชิ บฟุเฟต์ เป็นร้านโออิชิ อีทเทอเรียม  ส าหรับสภาวะการแข่งขนัทางการตลาด บริษัทให้ความส าคญั
กับธุรกิจทัง้สองสายธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันแต่ด้วยลักษณะของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกัน จึงมีแนวคิดและการ
ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกตา่งกนั โดยธุรกิจเคร่ืองดื่มมีลกัษณะเป็นการผลิตและให้ความส าคญักบัการ
สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงจัดให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค ส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารนัน้ท าเลท่ีตัง้และการเลือกสรรร้านอาหารที่เปิดด าเนินอย่างเหมาะสมกับท าเลที่ตัง้ถือเป็นหัวใจส าคัญ 
ในการสร้างผลส าเร็จของธุรกิจ นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจต้องมีการสร้างเสริมศกัยภาพและบริหารจดัการในด้านตา่ง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างเสริมศกัยภาพและความพร้อมของก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับกบัแผนงานทางธุรกิจ 
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และการบริหารจดัการด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพซึง่จะช่วยสร้างอตัราการท าก าไรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจน การมีทีมผู้บริหารและบุคลากรท่ีมศีกัยภาพทัง้ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม
และการเช่ือมโยงและประสานประโยชน์ร่วมกันของบริษัทในเครือท่ีเก่ียวข้องล้วนมีส่วนส าคัญท่ีส่งเสริมความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ  ส าหรับการคงสถานะผู้น าทางการตลาดในประเทศไทยขอเรียนว่าบริษัทมุง่มัน่
ด าเนินแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาสถานะผู้ น าทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงประสบความส าเร็จ
สามารถครองสถานะผู้น าทางการตลาดในหลายประเทศตามท่ีได้เรียนน าเสนอข้างต้นซึง่เป็นผลมาจากการก าหนดกลยทุธ์
และแผนงานทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัแต่ละประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
และการผสานประโยชน์กบับริษัทในเครือท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของกลุม่ธุรกิจ  ซึง่ทัง้หมดเป็นภาพรวมกลยทุธ์
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ และหากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถ
ติดต่อกับนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทได้ รวมถึงขอเรียนว่าบริษัทมีการจดัเตรียมรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่มอย่าง
เพียงพอกับความต้องการของท่านผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน แต่ในช่วงท่ีผ่านมามีการก าหนดในการน าส่งรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบ CD-ROM เพ่ือเป็นลดปริมาณการใช้กระดาษและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูของท่านผู้ ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี 
หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์รับรายงานประจ าปีในแบบรูปเลม่บริษัทก็ยินดีอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
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