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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2562 

         บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
วันที่ 30 มกรำคม 2562 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

กรรมกำรที่เข้ำประชุม 

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  
ประธานกรรมการบริหารความยัง่ยืนและ 
ความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

6. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายพิษณ ุ  วิเชียรสรรค์    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยัง่ยืน 

และความเสี่ยง 
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ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
3. นางสาวเมขลา         เนติโพธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 
4. นายธานี   พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
5. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นางสธุาดา  สวุรรณ์ เลขานกุารบริษัท  

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจำกบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม 

 1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 
 2. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช 
 3. นางสาวอภิญญา ท าพนัธ์จาก 
 4. นางสาวชตุิกาญจน์ สง่า 

โดยมีนายศรายุทธ รุ่งแก้ว เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง นางสาวชุติกาญจน์ สง่า ตัวแทนจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และนายเศรษฐวิทย์ วรรธนะวาณิช ผู้ รับมอบฉันทะจากนางยุพา วรยศ 
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลำ 14.00 น. 

นางสธุาดา สวุรรณ์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อท่ีประชุมให้ทราบว่าขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง จ านวน 311 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,202,146 หุ้น และผู้ ถือหุ้ นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 276 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น  170,930,858 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น 587 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวม
ทัง้สิน้ 172,133,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.8043 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 187,500,000 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมี
จ านวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิด
การประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จึงมีจ านวนผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน  
348 ราย นับเป็นจ านวนหุ้ น 1,213,373 หุ้ น และผู้ ถือหุ้ นท่ี ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  จ านวน  310 ราย  
นับเป็นจ านวนหุ้ น 170,934, 503 หุ้ น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้ น  658 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 172,147,876 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 91.8122 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมทัง้แนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหารของ
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บริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมดงัรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง  โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 คน เข้าร่วม
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึง่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100   

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี       
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุธาดา สุวรรณ์  เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จง
หลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสุธาดา ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี  ้บริษัทได้มอบหมายให้  
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน  
รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจะได้มีการแจ้งเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 1 คน ท่ีม ี
ความประสงค์จะเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 
ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 1 ด้วย จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง และการลง 
คะแนนเสียงในแต่ละวาระหรือแต่ละครัง้ 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 รับมอบฉนัทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
แต่หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านนัน้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ 
ในบัตรลงคะแนนท่ีท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือน ามานบัคะแนนตอ่ไป 

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

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

- วาระที่ 7 และ วาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

- วาระที่ 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- ส าหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่ต้องลงมติ  

ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม  ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวชุติกาญจน์  สง่า ตัวแทนจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน 
เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดย มีนายเศรษฐวิทย์ วรรธนะวาณิช ผู้ รับมอบฉันทะของ 
นางยพุา วรยศ ผู้ ถือหุ้นแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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พร้อมกันนี ้ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า ในการด าเนินการประชุมบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านแล้ว  
และหากผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล 
เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบับริษัท ส าหรับข้อซกัถามท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้น าไปสอบถาม
ในวาระท่ีเก่ียวกับเร่ืองนัน้ ๆ หรือในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพ่ือให้การประชุมสามารถด าเนินตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีได้ก าหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้ นท่านอื่น จากนัน้ ประธานฯ จึง
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วำระที่ 1 ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชุมเพ่ือทราบวา่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
รายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น ในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี  
25 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้
ก าหนดไว้แตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 

วำระที่ 2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 
ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2561 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    172,137,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9995 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียงจ านวน      700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันที่          
30 กันยำยน 2561 และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทศัน์ภาพรวมการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2561 เมื่อเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทศัน์
แล้ว ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2561 ซึง่เป็นข้อมลูสรุปจากค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 อันประกอบด้วย
รายได้ ยอดขาย ก าไร ฐานะทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร
และโครงสร้างทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตวัเลขของงบการเงินรวม และปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีกระทบตอ่บริษัททัง้ทางด้าน
บวกและด้านลบ พร้อมทัง้อธิบายเหตผุลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสงัเขป โดยข้อมลูท่ีน าเสนอเป็นข้อมลู
เปรียบเทียบแบบรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2561 (1 ตลุาคม 2560 ถงึ 30 กนัยายน 2561) กบัรอบระยะเวลา 
12 เดือนของปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560) ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในการเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ โดยภาพรวมท่ีจะรายงานในท่ีประชมุนี ้มี 4 หวัข้อ ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานทางการเงินในปีท่ีผ่านมา 

2. กลยทุธ์องค์กรและความส าเร็จในปีท่ีผ่านมา 

3. กลยทุธ์องค์กรในปี 2562 

4. รางวลัแห่งความส าเร็จ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิในปีที่ผ่ำนมำ 

  แม้ว่าจะเป็นปี ท่ีก าลังซื อ้และการจับจ่ายใช้สอยของผู้ บ ริโภคยังคงชะลอตัว ท าให้ผล
ประกอบการของบริษัทปรับตวัลดลงจากปีก่อน ประกอบกับการปรับตวัลดลงของมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม และ
การเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลท่ีจัดเก็บเป็นครัง้แรก ท าให้ในรอบบัญชีปี 2561 ผลประกอบการของบริษัท
โดยรวม บริษัทมีรายได้ 12,596 ล้านบาท ลดลง 7% และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินการปกติท่ี 1,059 ล้านบาท 
ลดลง 27% จากปีก่อน โดยก าไรดังกล่าวบริษัทได้ท าการหักลบค่าใช้จ่ายพิเศษมูลค่า 51 ล้านบาทออก               
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ซึ่งค่าใช้จ่ายนีเ้กิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจอาหารโดยการโอนครัวกลางระหว่างบริษัทย่อย ซึ่งรายการ
ดังกล่าวท าให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในรอบปีบัญชีปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 อย่างมีนัยส าคัญ แต่เน่ืองจาก
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากเป็น
รายการที่ไมใ่ช่เงินสด บริษัทจงึท าการปรับคา่ใช้จ่ายนีอ้อกจากก าไรสทุธิ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นก าไรสทุธิของบริษัท
อนัเกิดจากผลการด าเนินงานปกติ จากนัน้ได้รายงานเร่ืองเหตเุพลิงไหม้สว่นการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ท่ีโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2561 บริษัทต้องบันทึก
ค่าใช้จ่ายความเสียหายจากเหตุอคัคีภัย 710 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท าประกันภัยความเสียหายจาก
เหตอุคัคีภยัไว้อย่างครอบคลมุและได้บนัทึกรายได้คา่สินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์อคัคีภยัในงบก าไรขาดทนุแล้ว 
868 ล้านบาท ซึง่คา่สินไหมทดแทนดงักลา่วครอบคลมุและสงูกว่ามลูคา่ความเสียหาย และปัจจบุนั สายการผลิต
ท่ีโดนผลกระทบจากเหตอุคัคีภยัได้กลบัมาท าการผลิตตามปกติแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา 

  หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ พบว่ากลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มมีรายได้
และก าไรลดลง สาเหตุหลักท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจเคร่ืองดื่มเกิดจากการลดลงของมูลค่า
ตลาดชาพร้อมดื่มกว่า 9.4% เน่ืองจากนโยบายรัฐบาลในการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต ส่งผลต่อราคา  
ขายปลีกทัง้อุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนีใ้นไตรมาสท่ีสี่ของรอบบัญชี ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมชา 
พร้อมดื่มตื่นตัวจากข่าวการเรียกเก็บภาษี ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมขึน้ก่อนการเรียกเก็บภาษีจะมีผลบังคับใช้  
ท าให้ผลประกอบการในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2560 มีฐานท่ีสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ดี บ ริษัทยังคงสามารถครอง 
ความเป็นผู้ น าด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ทัง้ในตลาดชาพร้อมดื่มท่ี 45.4% ทิง้ห่างจาก 
คูแ่ข่งหลกัท่ีมีสว่นแบ่งตลาดลดลงเป็น 29.4%  

  ส าหรับกลุม่ธุรกิจอาหารมีผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อน ทัง้รายได้และก าไร โดยก าไร
ปรับตวัเพ่ิมขึน้กวา่ 37%  เน่ืองจากบริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหาร และสามารถบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีจ านวนสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 252 สาขา 
เพ่ิมขึน้  12 สาขา จากจ านวน 240 สาขาของปีก่อน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดสาขาร้านชาบูชิ โออิชิ                 
อีทเทอเรียม และโออิชิ ราเมน ซึง่เป็นร้านอาหารที่ท ารายได้ 

  จากนั น้ ไ ด้ รายงานให้ ท่ีป ระชุมทราบสถานะทางการเงิน  ซึ่ งบ ริษั ทยัง คงมี สถานะ 
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกบัปีก่อน แต่มลูค่าหนีส้ินปรับตวัลดลง และส่วนของผู้ ถือหุ้น
ปรับตัวสูงขึน้ บริษัทมีหนีส้ินลดลง ทัง้หนีส้ินรวมและเงินกู้ ท่ีมีภาระดอกเบีย้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล  
มาจากการท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องส่วนเกิน ท าให้บริษัทสามารถท าการซือ้คืนหุ้นกู้บางส่วนก่อน
ครบก าหนดไถ่ถอน รวมมลูค่า 299 ล้านบาท ซึง่เป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายการเงินของบริษัทปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น
อยู่ท่ี 0.6 เท่า และอตัราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพียง 0.3 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทระมดัระวงัและรอบคอบ
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ในการบริหารจดัการทางเงินและมีความสามารถในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมส าหรับรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

2. กลยุทธ์องค์กรและควำมส ำเร็จในปีที่ผ่ำนมำ 

กลยุทธ์องค์กร 

  บริษัทยังคงยึดมั่นในหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก ากบัดูแลกิจการเพ่ิมขึน้เป็น 91 
คะแนน โดยสูงกว่าปีท่ีแล้วและทุกๆ ปีท่ีผ่านมาและท่ีส าคัญยังสูงกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวม ส่วนผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับ
คะแนนประเมิน 99 คะแนน สงูกวา่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมเช่นกนั  

  ในด้านความส าเร็จขององค์กร บริษัทสามารถรักษาอันดับเครดิตท่ีระดับ “A+” (Single A 

Plus) ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากการทบทวนของ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้ น าตลาด       
ชาพร้อมดื่มในประเทศไทย ตราสินค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทมีโครงสร้างฐานะ  
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีระดบัหนีส้ินต ่า และมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

ไฮไลท์ควำมส ำเร็จของธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

  นางนงนุชได้รายงานถึงความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองดื่มซึ่งยังครองความเป็นผู้ น าในตลาดชา
พร้อมดื่มอย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนแบ่งการตลาดในตลาดชาพร้อมดื่ม โออิชิน าหน้าคู่แข่งรายหลกัซึง่เป็นเบอร์สอง
ในตลาดถึง 16% นอกจากนั น้  ภาพลักษณ์ ของแบรน ด์ยังคงแข็ งแก ร่ง แล ะทิ ง้ห่ างคู่ แข่ งรายหลัก  
โดยแบรนด์โออิชิยงัคงครองต าแหน่งแบรนด์อนัดบั 1 ในใจผู้บริโภค และยงัคงเป็นย่ีห้อแรกท่ีคนนึกถงึและดื่มบ่อย
ท่ีสุด โออิชิมีภาพลกัษณ์ท่ีดีขึน้ในสายตาของผู้บริโภคตลอดหลายปีท่ีผ่านมา จากการส ารวจสถานะของแบรนด์
พบวา่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มโออิชิ ได้รับคะแนนเพ่ิมขึน้ในฐานะแบรนด์ในใจผู้บริโภค มีความสนุกสนาน ดเูจ๋ง เท่ห์ 
และมีความเป็นญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ทัง้สี่ด้านท่ีบริษัทให้ความส าคัญ  ในสื่อสังคมออนไลน์ โออิชิ 
ครองอันดับ 1 แฟนเพจเฟสบุ๊ คในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มในประเทศไทยและครองอันดับ  1 ในสถิติส าคัญด้าน 
Engagement ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Reactions, Comments, Shares และ Loves นอกจากในประเทศแล้ว ธุรกิจ
เคร่ืองดื่มยังขยายฐานผู้บริโภคสู่ตลาดต่างประเทศด้วยอตัราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปริมาณยอดขาย
ต่างประเทศเติบโตต่อเน่ืองขึน้ทุกปี และล่าสดุเติบโตถึง 59% โดยตลาดหลกัท่ีมีสดัส่วนสงูและมีอตัราการเติบโต
สงูยงัคงเป็นท่ีประเทศกมัพชูาและลาว  
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ไฮไลท์ควำมส ำเร็จของธุรกจิอำหำร 

  ไฮไล ท์ความส าเร็จของธุ ร กิจอาหาร การขยายสาขามี ความจ าเป็นมากเน่ืองจาก 
การขยายตัวของเมืองท่ีเติบโตออกไปรอบนอก ทัง้ชานเมืองและหัวเมืองหลัก  เพ่ือเป็นการตอกย า้แบรนด์ 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิมและรุกคืบไปสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยในปี 2561 ชาบูชิ และโออิชิ  
อีทเทอเรียม มีการขยายสาขาอย่างก้าวกระโดด โดยชาบูชิมีการเปิดสาขาใหม่จ านวน  11 สาขา และ โออิชิ  
อีทเทอเรียมเปิดสาขาใหมจ่ านวน 4 สาขา  

              ร้านชาบูชิมีการพัฒนา  Innovative ของเมนูอย่างต่อเน่ือง เช่น  การพัฒนาเมนูบุฟเฟต์
ระดบัพรีเมียมท่ีสาขา Central World เป็นต้น ส าหรับร้านคาคาชิ ได้ค้นหา Insight ของผู้บริโภคแล้วน ามาพฒันา
รูปแบบองค์ประกอบของร้านโดยรวม คอนเซ็ปต์แบรนด์-ร้าน เมนูอาหาร รสชาติ หน้าตาอาหาร บรรยากาศ และ
บริการ เพ่ือตอบโจทย์ 5 สัมผัสของผู้ บริโภควัยรุ่นและคนท างาน ส่วนโออิชิ เดลิเวอร่ี เพ่ิมขึน้มาเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกของผู้บริโภคท่ีจะได้เสริฟความอร่อยถงึบ้าน ในปี 2561 แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือ
ขยายฐานผู้บริโภคตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเติมเตม็ความต้องการของสงัคมเมือง โดยสามารถเข้าถงึกลุม่ผู้บริโภค
ใหม่ได้ 16,850 คน ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังจากเปิดบริการสั่งอาหารผ่าน www.oishidelivery.com    
ยอดผู้ ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Oishi Food Station มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1 ปี  
ท่ีผ่านมา โดยสามารถครองอนัดบั 1 จ านวนผู้ติดตามในกลุม่ธุรกิจอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยด้วยตวัเลขมากกว่า 
1.3 ล้านคน ทางด้านของธุรกิจอาหารพร้อมทาน ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น แซนวิชพลสัท่ีมีความพรีเมี่ยมขึน้ 
และการผลิตเก๊ียวซ่าเพ่ือการส่งออก นอกจากนี ้ได้ขยายช่องทางการจ าหน่ายไปยังร้านค้าปลีกท้องถ่ินอื่น ๆ  
ตามจงัหวดัตา่ง ๆ อย่างไรก็ตาม รายได้จากช่องทางการจดัจ าหน่ายนีจ้ะเร่ิมเห็นในปีงบประมาณ 2562 

3. กลยุทธ์องค์กรในปี 2562  

  บริษัทยงัคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว : วิสยัทศัน์ 2020 อย่างตอ่เน่ืองซึง่อ้างอิงแผน

วิสยัทศัน์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีให้ความส าคญักับการก้าวเป็นผู้ น าธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นในภูมิภาคอาเซียน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยด าเนินการผ่านกล

ยทุธ์หลกั 5 ประการได้แก่  

  (1) การเติบโต (Growth) โดยการผลักดันสร้างการเติบโตทัง้ในประเทศและในระดับ
ภมูิภาคอาเซียน ซึง่ยงัมีโอกาสเติบโตได้สงู โดยเน้นการเติบโตทัง้ในด้านรายได้และอตัราก าไร 

(2) ความหลากหลาย (Diversity) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคจาก
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทน าเสนอ 

(3) ตราสินค้า (Brands) การสร้างตราสินค้าท่ีแข็งแกร่งและตรึงใจผู้บริโภค เพ่ือให้เกิด
ความภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)  

http://www.oishidelivery.com/
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(4) การขายและการกระจายสินค้า (Reach) มุ่งเน้นการสรรหาและสร้างช่องทางการ 
จัดจ าหน่ายใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการจัดจ าหน่ายเดิม รวมถึงการขยาย
สาขาของร้านอาหารเพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภคได้มากย่ิงขึน้ 

(5)      ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยดึมัน่ในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเน้นการสร้าง ให้โอกาสและพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึง ยึดหลกัคณุค่าและวฒันธรรมองค์กร 
อีกด้วย 

ทิศทำงกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม ปี 2562 คือการรักษาฐานผู้บริโภค โดยบริษัทได้น าชา
เขียวรสน า้ผึ ง้มะนาว ซึ่ ง เป็ นรส ท่ี ขายดี เป็ นอันดับหนึ่ งมาส ร้างความแปลกใหม่ ด้ วยการใช้น า้ผึ ง้  
เฮียกขะมิทส ึน า้ผึง้แท้จากเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ได้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 
และมีการท าการตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายกบัผู้บริโภคและคู่ค้าอย่างต่อเน่ือง สร้างการเติบโต ตอ่ยอดด้วยสินค้า
ใหมใ่นกลุม่สินค้าเพ่ือสขุภาพ โดยออกสินค้าในกลุม่ Oishi Gold ด้วยยอดออ่นใบชา วตัถดุิบจากไร่ชาการันตีด้วย
รางวลั “Emperor’s Cup” จากญ่ีปุ่ นและรางวลัคณุภาพอีกมากมาย โดยมุง่เน้นจบักลุม่ตลาดพรีเม่ียม นอกจากนี ้
บริษัทได้ขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ ผลกัดนัการเติบโตโดยเน้นไปท่ีธุรกิจส่งออกอย่างต่อเน่ือง ด้วยกลยุทธ์
การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัตลาด เพ่ือตอบสนองตอ่กลุม่ผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั 

ทิศทำงกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจอำหำรในปี 2562 เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว การแข่งขนัในตลาดธุรกิจอาหารรุนแรงขึน้ มีแบรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง มีร้านอาหารเปิดมากขึน้ 
ในขณะท่ีจ านวนกลุ่มผู้บริโภคมีอยู่เท่าเดิม ท าให้ผู้ ประกอบการแต่ละรายต้องปรับตัวตัง้รับให้ทัน กลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจอาหารปี 2562 มุ่งเน้นตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวนัในทุก Lifestyle และทุกโอกาส
ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ คือ 

(1)         ผลักดันการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม เน้นสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่ ผลักดันฟู้ ดเดลิเวอร่ีให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และให้ความส าคัญกับการส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้บริโภค 

(2)        มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับการบริการท่ีถูกต้องและ
รวดเร็ว เน้นย า้การปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครัดและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือน าเสนอ
สินค้า 

(3)     การขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง เป้าหมายคือการเปิดสาขาใหม่ ๆ ของแบรนด์ร้านอาหาร
ต่าง ๆ ประมาณ 20 สาขา ในปี 2562 เพ่ือขยายอ านาจในการต่อรองและลดขนาดพืน้ท่ีร้านให้เล็กลง เพ่ือเพ่ิม
สดัสว่นก าไรให้สามารถขยายสาขาได้และคืนทนุเร็ว 
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กลยุทธ์ของอำหำรพร้อมทำน ปี 2562 ประกอบด้วย  

(1) กลยุทธ์รวมแบรนด์ : วางแผนเร่ืองการรวมแบรนด์เป็นแบรนด์เดียว เพ่ือให้ง่ายต่อการ
สื่อสารตอ่ผู้บริโภค  

(2) กลยุทธ์นวตักรรม : ต้องมีนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ตอกย า้ความเป็นญ่ีปุ่ นซึง่มีความเป็นพรีเม่ียมและมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

(3) กลยุทธ์ในด้านการสื่อสารกบัผู้บริโภค: บริษัทวางแผนสื่อสารกบัผู้บริโภคให้รู้จกัโออิชิ
ในด้านอาหารพร้อมรับประทานให้มากขึน้ ด้วยการจัดแคมเปญท่ีมีประสิทธิภาพและตรงตามภาพลกัษณ์ท่ีเรา
ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ 

(4) กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย : เพ่ือให้เข้าถึงผู้ บริโภคมากขึน้ บริษัท
จ าเป็นต้องเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม ่ๆ และสร้างการเติบโตในช่องทางการจดัจ าหน่ายเดิมเช่นกนั 

4. รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 องค์กรดีเดน่ ได้แก่ 

รางวัล Thailand Top Company Awards (จากบริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย) 

 แบรนด์ยอดเย่ียม ได้แก่ 

(1) Thailand’s Most Admired Brand (จากนิตยสาร BrandAge) 

(2) Thailand’s Most Social Power Brand (จากนิตยสาร BrandAge 
และไวซ์ไซท์ – บริษัทผู้น าการวิเคราะห์ข้อมลูบนโลกโซเชียลมเีดีย) 

(3) The Most Powerful Brands of Thailand (จากคณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีคณุภาพ 
ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองด้านอาหารปลอดภยั ได้แก่ 

(1) รางวลั The Food Safety Connect (จากกระทรวงสาธารณสขุ) 
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(2) อย.ควอลิตี ้อวอร์ด (จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

 สิ่งแวดล้อมและสงัคม ได้แก่ 

(1)         ประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ในฐานะผู้ผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีสว่นช่วยลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

(2)          ประกาศนียบตัร “Zero Accident” (สถานประกอบการท่ีได้รับการ
รับรองด้านการรณรงค์ลดสถิติอบุัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์) จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(3)          ประกาศนียบัตร “การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน” จากกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

(4)           ประกาศนียบัตร “สถานประกอบการแบบอย่างในการบริหาร
จดัการปัญหายาเสพติด” จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

นอกจากนี  ้บริษัทยังคงมุ่ งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทยังคงสานต่อโครงการเพ่ือสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการ “ให้” เป็นการให้ความช่วยเหลือ
สงัคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ “ให้” บูรณะวดัไทยในญ่ีปุ่ น, โครงการ “ให้” น า้ดื่มสะอาด, โครงการ “ให้” การศกึษา, 
โครงการ “ให้” ท่ีอยู่อาศัย, โครงการ “อิ่มจัง” ชุมชนรอบโรงงาน, โครงการ “อิ่มจัง” มือ้พิเศษ ร้านชาบูชิ, และโครงการ 
“อิ่มจงั” ผู้สงูวยัในสลมั เพ่ือสร้างความยัง่ยืนทัง้ต่อองค์กร ชมุชนและสงัคมโดยรวมอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

  จากนัน้  นางนงนุช ได้มอบหมายให้นางสุธาดา สุวรรณ์  เลขานุการบริษัท รายงานการ
ด าเนินงานด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

             นางสุธาดา รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทให้ความส าคัญและมีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน        

ในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หวัข้อ

ย่อยการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และในรายงานประจ าปี หน้าท่ี 142 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการอบรมใน

หลกัสตูร “Anti-Corruption : รวมพลงัต้านโกง” แก่พนกังานโดยหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ผ่านการ

อบรมในหลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG รุ่นท่ี 30/2016 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ  IOD เพ่ือเป็นการตอกย า้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย 

เจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือให้นโยบายดังกล่าว
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บรรลผุลในทางปฏิบตัิ รวมถงึได้จดัให้เลขานกุารบริษัทเข้ารับการอบรมในหลกัสตูร ACPG รุ่นท่ี 47/2018 จดัโดย 

IOD อีกด้วย 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล ในนามชมรมผู้ ถือหุ้ นไทย ได้สอบถามถึงแนวทางในการด าเนินการของ

บริษัทท่ีจะท าให้ผลประกอบการกลบัมาดีขึน้เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา และสอบถามการขยายฐานการตลาดไปสู่

ภมูิภาคอาเซียน  

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคณุนายฮัง้ใช้ และได้เรียนชีแ้จงว่า บริษัทได้มีแผนการด าเนินการด้าน
การตลาดในการป รับขนาดของเค ร่ืองดื่ ม ให้ ผู้ บ ริ โภคมี ก าลัง ท่ี จะจับ จ่ ายได้ ใน ราคา ท่ี เหมาะสม  
มีนวตักรรมใหม่ ๆ เช่น การน าชาเขียวรสน า้ผึง้ผสมมะนาวมาสร้างความแปลกใหมด้่วยการใช้น า้ผึง้เฮียกขะมิทส ึ
น า้ผึง้แท้จากเกาะฮอกไกโด การออกสินค้าใหม่ Oishi Gold ด้วยการใช้ยอดอ่อนใบชาจากไร่ชาท่ีการันตีด้วย
รางวลั Emperor’s Cup ซึง่เป็นสินค้าในกลุม่เพ่ือสขุภาพ บริษัทมีการเน้นเร่ืองการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายท่ี
ประเทศลาวและกมัพูชาแล้ว ซึง่ตลาดต่างประเทศก าลงัไปได้ดี และยงัจะสามารถเติบโตได้อีก รวมถึงในปัจจุบัน
บริษัทได้ร่วมมือกบัทางบริษัท F&N เพ่ือขยายฐานการตลาดทัง้ในตลาดประเทศมาเลเซียและพม่า รวมถึงบริษัท
ได้มีส่วนงานด้านส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึน้อีกส่วนงานหนึ่งแยกต่างหากเพ่ือ เร่งพัฒนาการ
สง่ออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มของบริษัทไปสูต่ลาดอาเซียน ส่วนอาหารพร้อมทานมีการสง่ออกบ้างแตไ่ม่มาก บริษัท
มีแผนการตลาดท่ีจะสร้างการรับรู้ในตราสินค้าอาหารพร้อมทานของบริษัทภายในประเทศก่อนโดยการเพ่ิม
ช่องทางในการจ าหน่าย การรวมแบรนด์เป็นหนึง่เดียว เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองทาน
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานของบริษัท  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้ น ได้ให้ความเห็นว่าร้านโออิชิ  แกรนด์ ท่ีศูนย์การค้า 
พารากอน มีราคาต่อหวัแพงมาก ผู้บริโภคบางรายอาจไม่สามารถเข้าไปรับประทานได้ และให้ค าแนะน าว่าโออิชิ
ควรจดัให้มีร้านค้าของโออิชิท่ีมีสินค้าของโออิชิเหมือนร้านสะดวกซือ้หลายๆ แห่ง มีท่ีให้อุ่นอาหารรับประทานใน
ร้านได้ 

นางนงนุช  ได้กล ่าวขอบค ุณนางสาวส ุพร และ ได้ตอบประเด ็น ข้อซ ักถามด้านราคา
ร้านอาหาร ซึ่งร้านอาหารในเครือโออิชิมีหลายระดับราคา ร้านคาคาชิ และร้านราเมน ซึ่งบริการอาหาร
คุณภาพด้วยราคาท่ีไม่แพง ส่วนเร่ืองร้านค้าท่ีมีแต่ผลิตภัณฑ์ของโออิชิจะขอรับไว้พิจารณาต่อไป 

นายฤทธิช ัย  หย ิบ เจริญพร ผู้ ถ ือหุ้ น  สอบถามเกี ่ยวก ับ ผลก าไรที ่ลดลงว ่าบริษ ัทมี 
แนวทางการด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
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นางนงนุชได้กล่าวขอบคุณนายฤทธิชัย และได้ชีแ้จงเร่ืองสาเหตุของก าไรท่ีลดลงเกิดจาก 
คา่ใช้จ่ายด้านต้นทนุในการผลิตสินค้าของบริษัท หากยอดจ าหน่ายไมไ่ด้ตามท่ีก าหนด ก็จะท าให้ก าไรท่ีได้ลดลงไป 

นายอวยชัย ต ันทโอภาส กรรมการ ได้กล่าวเสริมเร่ืองก าไรที่ลดลงไป สืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบกับเคร่ืองดื่มด้วย ประกอบกับรัฐบาลปรับภาษีเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 10 ท าให้ 
สินค้า ราคาเดิมที่จ าหน่าย 10 บาท ต้องจ าหน่ายราคา 12 บาท และสินค้าที่เดิมจ าหน่าย 15 บาท ต้อง
จ าหน่ายราคา 18 บาท เป็นต้น ท าให้เกิดผลกระทบกับยอดขายและตลาดโดยรวม บริษัทได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการปรับขนาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากขนาด 380 ml เป็น 350 ml และจากขนาด 250 ml เป็น
ขนาด 180 ml เพื่อให้จ าหน่ายได้ในราคาเท่าเดิมและให้ได้ปริมาณยอดขายกลับมาเท่าเดิม โดยผลิตภัณฑ์
โออิชิธรรมดา ปรับขนาดเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งยอดขายกลับมาเป็นปกติแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์  
โออิชิแบบกล่องซึ่งโรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย ท าการปรับเป็นขนาด 180 ml จะเสร็จในเดือนนี ้
และผลิตภัณฑ์ที่ผสมวุ้นมะพร้าวซึ่งขายดีนัน้ จะสามารถวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับขนาดได้ในเดือน
กุมภาพันธ์นี ้บริษัทได้รับผลกระทบในช่วงการปรับขนาดผลิตภัณฑ์บ้าง แต่การปรับขนาดของทุกผลิตภัณฑ์
จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ าหน่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่าปริมาณการขายจะกลบัมาในไม่ช้า  
ปี ที ่ผ ่านมาบริษ ัท ได้ผล ักด ันสินค้าไปจ าหน่ายย ังต ่างประเทศเพื ่อ เป็นการกระจายความเสี ่ยงด้วย              
โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ าหน่ายได้ดีมากที่ประเทศกัมพูชาและลาว โดยมียอดขายเป็นร้อยละ 30 ของ
ยอดขายทัง้หมด 

จากนัน้ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2560 รัฐบาลได้เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของธุรกิจชาเขียวจากบริษัทเป็นครัง้แรก และท าให้มี
การสต็อคสินค้าไว้สูงก่อนปรับภาษีเป็นผลให้ยอดขายในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทมีก าไรจากธุรกิจเคร่ืองดื่ม
ในปริมาณท่ีสูงมาก และเมื่อรัฐบาลได้ปรับภาษีเป็นผลให้ยอดขายในรอบปี 2561 ลดลง แต่ในรอบปี 2562 
นี ้จะไม่ได้รับผลกระทบอีก ประกอบกับการด าเนินการของบริษัทตามท่ีนายอวยชัยได้เรียนชีแ้จงไปแล้ว จะ
ท าให้ผลการด าเนินการในปี 2562 ดีขึน้ 

นางนงนุช ได้เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ที่จะท าให้บริษัทมีก าไรมากขึน้ ในเร่ืองของการ
ปรับขนาด การมีนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น Oishi Gold ที่แต่ละขวดจะมีก าไรเพิ่มมากขึน้ด้วย   
ท าให้บริษัทสร้างผลก าไรกลับมาได้ดีเช่นเดิม  

นางสาวสราวีย์ เจนวุฒิมงคลชัย ผู้ ถือหุ้ น ได้สอบถามถึงสาขาของโออิชิ อีทเทอเรียม ท่ีเปิด
เพิ่ม มีสาขาใดบ้าง และได้สอบถามถึงการออกผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ขนาด 400 ml. เป็นกลยุทธ์หนึ่งของ
บริษัทท่ีจะช่วยดึงยอดขายใช่หรือไม่  

นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้ จ ัดการสายงานธุรกิจอาหาร ได้กล่าวขอบคุณ
นางสาวสราวีย์ และได้ชี แ้จงว่าสาขาของโออิชิ อีท เทอเรียม มีที ่เซ ็นทรัล พระรามเก้า , ซีคอนแสควร์  
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ศรีนครินทร์, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, แฟชั่น ไอส์แลนด์, เมกกะบางนา, เซ็นทรัล พัทยาบีช และเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า และสามารถตรวจสอบสถานท่ีตัง้ของสาขาแต่ละแห่งได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

นางนงนุช ได้เรียนชีแ้จงว่า ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม Oishi Gold ขนาด 400 ml. นัน้ เป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ของบริษัท เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีนวตักรรมรสชาติและบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม ่เหมาะส าหรับกลุม่ผู้บริโภคท่ีใสใ่จสขุภาพ  

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้ น ได้สอบถามถึงการเปิดสาขาร้านอาหารของโออิชิ 
ย่านฝ่ังธนบุรี โดยน าเสนอให้เปิดท่ี ไอคอนสยาม และได้น าเสนอให้บริษัทเปิดบูธจ าหน่ายสินค้าบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายอาหารพร้อมทานท่ีเหมาะกับผู้ บริโภคท่ีเร่งรีบซึ่งคาดว่าน่าจะท ารายได้ให้กับบริษัทได้  

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณนางสาวเนาวรัตน์  และได้เรียนชีแ้จงว่าการเปิดร้านของโออิชิ  
ที่ไอคอนสยามนัน้ ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท ส่วนร้านค้าประจ า
สถานีรถไฟฟ้านัน้ บริษัทขอรับไว้พิจารณา 

 Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้กล่าวแสดงความช่ืนชมว่าบริษัทได้แสดงศกัยภาพใน

หลาย ๆ ด้านให้ประจกัษ์ต่อผู้ ถือหุ้น หลาย ๆ บริษัทท่ีมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ลดลง การสร้างสภาพคลอ่ง

ทางการเงินท่ีดีเย่ียมเป็นการตอกย า้ความมัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ยงั

ได้กลา่วแสดงความช่ืนชมถงึคะแนนการจดัล าดบับริษัทท่ีได้จดัอยู่ในในระดบัดีเย่ียมถือเป็นอีกระดบัของศกัยภาพ

ท่ีบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้  และได้ให้ข้อแนะน าแก่บริษัทเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา เน่ืองจาก

แนวโน้มของการลงทุนเมื่อเทียบกับก าไรนัน้สวนทางกัน จึงเกรงว่าหากแนวโน้มนีด้ าเนินต่อไปอาจจะส่งผลให้

เกิดผลประกอบการด้านลบตามมาในอนาคต ดงันัน้ จึงขอให้ตระหนกัถึงการบริหารจดัการการใช้จ่ายให้มีความ

สมดุลมากขึน้เพ่ือท่ีจะได้ลดความเสี่ยงดงักล่าว และได้ให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมให้บริษัทพิจารณาการเพ่ิมสภาพ

คลอ่งทางการเงินให้มากขึน้เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้กล่าวขอบคุณ  Mr. Basant Kumar Dugar ส าหรับค าแนะน าและ

การวิเคราะห์ท่ีให้แก่บริษัท บริษัทจะน าไปพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ ถือหุ้ นท่ีได้ให้
การสนบัสนุนและเช่ือมัน่ในบริษัท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุคนสญัญาวา่จะยงัคงปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างหนกั ด้วยความเพียรพยายาม พร้อมด้วยสติปัญญา เพ่ือให้เกิดความส าเร็จสมดงัวตัถุประสงค์และความ
มุง่หมายของบริษัทตอ่ไป และบริษัทจะน าข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีมีคณุคา่ไปพิจารณาตอ่ไป 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบญัชีปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่  30 กันยำยน 2561 พร้อมทัง้
รำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี  โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้จดัท างบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดงักล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และงบ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยบรรยายถึงภาพรวมของผล
การด าเนินงานในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา ทัง้รายได้และค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึง่แสดงไว้ในหน้า 153 ถงึหน้า 246 ของรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุคณุ ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมนายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ท่ีมีอาการป่วย ไมม่ีเสียง แต่ยงัมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และได้สอบถามข้อมลูงบแสดงฐานะการเงิน 
ท่ีปรากฏอยู่ในหน้าท่ี 163 ของรายงานประจ าปีของบริษัทว่าบริษัทได้ด าเนินการอย่างไรท่ีท าให้ต้นทุนการ
ให้บริการลดลงจากปีท่ีผ่านมาถงึเกือบหนึง่ร้อยล้านบาท 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าการท่ีนายฐาปน มาเข้าร่วมประชุมทัง้ท่ีมีอาการป่วยอยู่
นัน้ สืบเน่ืองจากมีความรัก ความผูกพนัธ์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น 

นางนงนุชได้มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและ
บญัชี ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัข้อมลูงบแสดงฐานะการเงินดงักลา่ว 

นายกฤษภา วรรธนะภาคิน ได้กลา่วขอบคณุคณุศิริวฒัน์ ส าหรับค าถามดงักลา่ว และได้ชีแ้จงว่า 
การท่ีต้นทุนการให้บริการลดลงเป็นจ านวนมากในปีงบประมาณ 2561 นัน้ สืบเน่ืองจากโรงงานผลิต UHT เกิด
ความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เป็นเหตุให้ธุรกิจการรับจ้างผลิต OEM  ซึ่งรับจ้างผลิตไมโลและนมตราหมีให้ 
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์  (ประเทศไทย) จ ากัด หยุดชะงัก 
สง่ผลให้ต้นทนุการให้บริการลดลงตามรายได้ท่ีลดลง 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้ น ได้สอบถามถึงรายการในรายงานประจ าปี หน้าท่ี 110 รายการขาย
ระหวา่งกนัท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ล าดบัท่ี 37 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บ๊ิกซี”) 



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 17/30 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2562 

ปรากฏยอดขาย 41,654,556 บาท ซึง่เมื่อเทียบกบัจ านวนสาขาของบ๊ิกซีและประกอบกบับริษัทมีสินค้าทัง้เคร่ืองดื่มและ
อาหารนัน้ สาเหตใุดจึงมียอดขายน้อยเมื่อเทียบกบัยอดขายทัง้ปี และอีกรายการหนึง่หน้าเดียวกนั รายการคา่ใช้จ่ายอื่น
จ่ายระหว่างกนัท่ีมีความสมัพันธ์กบับริษัทใหญ่ เป็นรายการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมียอดค่าใช้จ่าย
รวม 6,220,694 บาท แตเ่พราะสาเหตใุดจงึมียอดเจ้าหนี ้9,536,079 บาท ซึง่สงูกวา่ยอดค่าใช้จ่ายรวม 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และได้ตอบข้อซกัถามประเด็นของรายการ
บ๊ิกซี วา่เป็นยอดขายผลิตภณัฑ์อาหารเท่านัน้ สว่นยอดขายเคร่ืองดื่ม บริษัทได้ขายให้กบับริษัทในเครือของบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ส่วนจ านวนสาขาของบ๊ิกซี มีจ านวนมากก็จริง แต่บริษัทเลือกเฉพาะสาขาท่ีมี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเท่านัน้ ส่วนเร่ืองรายการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นยอดหนีค้งค้างมาจากไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนท่ีเจ้าหนีย้ังไม่ได้เรียกเก็บ แต่ ณ ปัจจุบัน ได้เรียก
เก็บและช าระเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
งบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดท่ี
เสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561      
ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอ             
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,147,076 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9995 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน      800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0004 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2562 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่ตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบญัชี
ปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,015,256,095 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการรอบบญัชีปี 2561 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ  2.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้จ านวน 525,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 51.71 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้น
ละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน168,750,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 จึงคงเหลือเป็น
เงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 356,250,000 บาท 
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับ
เงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเน่ืองจาก
บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เมื่ อปรากฏว่าไม่ มี ข้ อซักถาม ประธานฯ จึ งเสนอขอให้ ท่ี ประชุมพิ จารณาลงมติ อนุ มัติ 
การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,146,576 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9992 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน   1,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0007 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตเิลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2562 

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึ่ง
ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1.     นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ   
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 

             2.     นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

             3.    นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ  
   รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

นายวิกรม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ากรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน แสดงความ
ประสงค์ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ พร้อมทัง้ รายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ในการสรรหา
กรรมการ  บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณา  
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 25 ตุลาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  
อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึมีคณุสมบตัิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจอนัเป็นประโยชน์
ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถงึแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
อย่างสงูตอ่การด าเนินงานของบริษัท  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2562 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ จึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือเลือกตัง้นายอวยชัย ตนัทโอภาส นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน  
ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ มาตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2549 นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 13 ปี ตอ่เน่ืองกนั ซึง่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตา่ง ๆ ของบริษัทดงักลา่วข้างต้นต่อไปอีก
วาระหนึง่ 

โดยประวตัิย่อและข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 ในหน้าท่ี 41 ถึง
หน้าท่ี 51 ของหนงัสือเชิญประชมุ ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เมื่อปรากฏวา่ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล และเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือน ามานบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

ทัง้นี ้เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเข้าห้องประชมุ เพ่ือด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 
ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการ 
นบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

1. นายอวยชยั ตนัทโอภาส  กรรมการ   
    และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 

เห็นด้วยจ านวน   172,145,776 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9987 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน   2,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0012 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ 
      ประธานกรรมการบริหาร 
      กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
      กรรมการสรรหา 
      และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นด้วยจ านวน   172,146,476 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9991 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน   1,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0008 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
      รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

    และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วยจ านวน   172,145,776 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9987 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียงจ านวน   2,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0012 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดือนมกรำคมถงึเดือนธันวำคม 2562 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม
ถงึเดือนธันวาคม 2562 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม
แนวนโยบาย  โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิ งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  การขยายตัว 
ของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบและให้
เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่เป็น
จ านวนเดียวกนักบัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  
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นอกจากนี ้เพ่ือสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการสง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพ่ือให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
มากย่ิงขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้ปรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบีย้ประชุมจากเดิมท่ีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนเพียงรูปแบบเดียว โดยมี
รายละเอยีดการจ่ายคา่ตอบแทนดงันี ้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ  
ปี 2561 และปี 2562 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 
 

ปี 2562  (ปีที่ เสนอ) ปี 2561 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำทต่อ
เดือน) 

 
เบีย้ประชุม 
(บำทต่อ
ครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำทต่อ
เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อ
ครัง้) 

1.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท     
-  ประธานกรรมการ 40,000 24,000 50,000 - 
-  รองประธานกรรมการ 30,000 12,000 35,000 - 
-  กรรมการ 25,500 10,800 30,000 - 

2.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,500 3,000 10,000 - 
-  กรรมการตรวจสอบ 7,600 2,800   9,000 - 

3.   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร     
-  ประธานกรรมการบริหาร 8,500 1,500 10,000 - 
-  กรรมการบริหาร 7,600 1,400   9,000 - 

4.   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยนืและควำมเสี่ยง 

    

-  ประธานกรรมการบริหารความยัง่ยืนและ
ความเสีย่ง 

       8,500 3,000 10,000 
 
       - 

-  กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสีย่ง 7,600 2,800 9,000 - 
5.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ     

-  ประธานกรรมการสรรหา 5,500 3,000   6,000 - 
-  กรรมการสรรหา 4,600 2,400   5,000 - 

6.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

    

-  ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 5,500 3,000   6,000 - 

-  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 4,600 2,400   5,000 - 
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รำยละเอียดค่ำตอบแทน 
 

ปี 2562  (ปีที่ เสนอ) ปี 2561 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำทต่อ
เดือน) 

 
เบีย้ประชุม 
(บำทต่อ
ครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 
(บำทต่อ
เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อ
ครัง้) 

7.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ด ี

    

-  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5,500 3,000   6,000 - 
-  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 4,600 2,400   5,000 - 

ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจำก
ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุมและเงนิบ ำเหน็จ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 

โดยรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 96 ถึงหน้า 98 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือนธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง  
เดือนธันวาคม 2562 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    171,649,576 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.7105 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน           0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

งดออกเสียงจ านวน                      498,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2894 

บตัรเสียจ านวน                                       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัตเิงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2562 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

  นางสาวพจนีย์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ และเพ่ือให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึงมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ “คา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 96 ถึงหน้า 98 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแล้ว ส่วนการขออนุมตัิจดัสรรเงินบ าเหน็จในปีท่ีผ่านมา ได้รับการอนมุตัิกรอบงบประมาณท่ี 34,000,000 บาท 
แต่ใช้จริงเพียง 32,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณเงินบ าเหน็จกรรมการในปีนี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาจดัสรรให้อยู่ในวงเงินท่ีน้อยกวา่ 32,000,000 บาท ตามท่ีขอกรอบงบประมาณไว้เช่นกนั 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

   Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ได้กล่าวชมเชยคณะกรรมการท่ีมุ่งมั่นท างานและทุ่มเท
เต็มศักยภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากท่ีสุด และได้ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองงบประมาณค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการวา่ควรจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัทเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการท างานให้
ดีย่ิงขึน้  

  นางสาวพจนีย์ได้กล่าวแสดงความขอบคณุต่อค าแนะน าของ Mr. Basant Kumar Dugar และ
จะขอรับไว้เพ่ือพิจารณาด าเนินการที่เหมาะสมตอ่ไป 

  เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 และการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการ
จดัสรรเงินบ าเหน็จดงักลา่ว ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 32,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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เห็นด้วยจ านวน   171,648,476 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.7099 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน                           1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0006 

งดออกเสียงจ านวน                     498,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2894 

บตัรเสียจ านวน                                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงนิส ำหรับปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 และ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน  
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 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 หรือ 

5. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับ
ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีดงักลา่วไมร่วมถงึคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ  ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้แก่
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี
ผู้ สอบบัญชีคนใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นอกจากนี ้
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KPMG ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างดีมีผลงานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับอีกด้วย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น มีข้อเสนอแนะว่าการตรวจสอบบัญชีในบริษัทท่ีมีการ

ลงทุนข้ามชาติหรือบริษัทท่ีมีบริษัทในเครือในต่างประเทศนัน้มีค่าใช้จ่ายท่ีตามมา บริษัทควรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ

บัญชีท่ีมีความช านาญในแต่ละประเทศเพ่ือจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามเป้าหมายท่ี  

วางไว้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ท่ีผ่านมานัน้หากสามารถขยายขอบเขตความสามารถของผู้ตรวจสอบ

บญัชีให้สามารถตรวจสอบบญัชีบริษัทได้ทัง้ในและตา่งประเทศจะเป็นการลดการใช้จ่ายได้อีกทางหนึง่  

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าดงักลา่ว 

นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในท่ีประชุมว่า ปกติค่าสอบบัญชีจะมีการปรับ

อตัราขึน้ทุกปี ท าไมปีนีไ้ม่มีการปรับ และสอบถามถึงจ านวนผู้สอบบญัชีท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึน้เป็น 5 คน เพ่ิมจากปีท่ี

ผ่านมาซึง่มีเพียง 4 คน  

นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงต่อข้อซกัถามว่าท่ีปีนีค้่าสอบบัญชีไม่ปรับอตัรา

ขึน้นัน้ เน่ืองจากได้ขอต่อรองค่าสอบบัญชีไว้ ท่ีอัตราเดิม เน่ืองจากก าไรลดลง และการท่ีมีจ านวนผู้ สอบบัญชี

เพ่ิมขึน้นัน้เป็นการเสนอเป็นทางเลือกท่ีเพ่ิมขึน้เท่านัน้ ผู้สอบบญัชีเพียงคนเดียวท่ีจะลงนามสอบบญัชีให้กบับริษัท  

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าคณะกรรมการได้ต่อรองกับบริษัท

ผู้สอบบญัชีและบริษัทผู้สอบบญัชีมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท จงึได้ยินยอมไม่ปรับขึน้อตัราคา่สอบบญัชี และ

บริษัทผู้สอบบญัชีเป็นบริษัทท่ีมีมาตรฐานในการสอบบญัชีท่ีดีมากอยู่แล้ว 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่นายชยั จรุงธนาภิบาล นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

เป็นผู้ หารือและต่อรองอัตราค่าสอบบัญชีกับ KPMG และประธานได้แสดงความขอบคุณคุณนิตยา เชษฐโชติรส 

ตวัแทนจาก KPMG ท่ีมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และยินยอมท่ีจะไม่ปรับขึน้อตัราค่าสอบบญัชีดงักลา่ว และได้

ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการท่ี KPMG เสนอช่ือผู้สอบบัญชีมา 5 คนนัน้ ไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ การที่บริษัทได้ใช้บริการ

การสอบบญัชีกบั KPMG บริษัทท่ีได้มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีดีนัน้เป็นผลดีกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทสอบบญัชีท่ีดีจะมี

หลกัการตามมาตรฐานการสอบบญัชีให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4439 หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 หรือนางสาว
กนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงิน ส าหรับปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,142,976 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.9971 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียงจ านวน          4,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0028 

บตัรเสียจ านวน             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วำระที่ 10 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดย
ขอให้ นางสธุาดา สวุรรณ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

   นางสธุาดา สวุรรณ์ ได้รายงานรายละเอียดข้อบงัคบั ข้อ 32. ฉบบัแก้ไข โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ร่ำงข้อบังคับฉบับแก้ไข 

ข้อ 32.  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ

ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี    

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้จะ

เรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ  คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ข้อ 32.   

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ

ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี    

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้จะ

เรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้ทัง้หมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใด 
ก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำก 
ผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทัง้หลำยซึ่ง
เข้ำช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ ได้ภำยใน 
ส่ีสิบห้ำ (45) วันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่ เกิดจำกกำรจัดให้มี
กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นกำร 
เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีครัง้ใด จ ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่ งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ี
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดจำกกำร
จัดให้มีกำรประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบั
ของบริษัท ข้อ 32. เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32.  เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน   172,146,576 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.9992 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียงจ านวน          1,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0007 

บตัรเสียจ านวน             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วำระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

-ไมม่ี-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น
มีข้อซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

นางสาวสพุร ปทุมสวุรรณวดี ผู้ ถือหุ้น ได้ช่ืนชมคณะกรรมการของบริษัทท่ีช่วยกนัตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้ น และได้ให้ค าแนะน าในเร่ืองของกล่องของว่างท่ีบริษัทได้แจกให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมโดยได้
แนะน าให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เช่น แซนวิช แทน เป็นต้น 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และจะได้น าไปพิจารณาตอ่ไป 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้ น แนะน าให้น าเคร่ืองดื่มของบริษัทไปประชาสัมพันธ์ใน
ร้านอาหารในเครือโออิชิด้วย และได้สอบถามถึงโรงงานท่ีผลิตฝาขวดชาของบริษัทว่าตัง้อยู่ท่ีใด ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตฝา และน า้หมกึท่ีใช้พิมพ์ใต้ฝาขวดนัน้เป็นน า้หมกึท่ีเป็นอนัตรายตอ่การบริโภคหรือไม่ 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ดร.พิษณ ุชีแ้จงเร่ืองการผลิตฝาขวด 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ได้เรียนชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า โรงงานท่ีผลิตฝาขวดให้กับ
โออิชินัน้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกับโรงงานของโออิชิ และต้นทุนการผลิตฝาไม่แพงเน่ืองจากบริษัท 
ได้สั่งผลิตเป็นจ านวนมาก ส่วนหมึกท่ีใช้พิมพ์ใต้ฝานัน้ เป็นหมึกท่ีไม่มีอันตรายต่อการบริโภค เพราะไม่ละลาย  
ในน า้หรือน า้ชา 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ ถือหุ้ นอีก ประธานฯ ได้เชิญนายฐาปน  
สิริวฒันภักดี กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานของบริษัทกับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม เพ่ือแสดงถึงความรัก
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ความมีน า้ใจท่ีมีระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่แม้วา่นายฐาปนจะมีอาการป่วย ก็แสดงความประสงค์ชดัเจนท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย  

นายฐาปน กล่าวขอบคุณประธานฯ และท่านผู้ ถือหุ้นท่ีให้ก าลงัใจและให้การสนับสนุนบริษัท 
คณะผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพยายามสร้างสรรค์ประโยชน์ และพฒันาธุรกิจของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะอยู่
ในภาวะการเปลี่ยนแปลงจากมาตรการภาษีในรอบปีท่ีผ่านมา แต่ก็สามารถประคองสถานการณ์และสามารถ
บริหารธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมเช่ือมัน่และวางใจวา่ผู้บริหารเห็นความส าคญัและ
จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป ในปี 2020 รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะจัดสรรงบประมาณในการโปรโมท Summer 

Olympic ส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกับสินค้าเคร่ืองดื่มและอาหารของญ่ีปุ่ นเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับผู้ประกอบการ
รวมทัง้บริษัท ซึง่บริษัทจะใช้โอกาสนีใ้ห้เป็นประโยชน์ บริษัทจะมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ร่วมกัน
ภาคภมูิใจในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ไป 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในวนันี ้และได้กล่าวอวยพรผู้ ถือหุ้นทุกท่านให้เดินทางปลอดภัย
และพบกับสิ่งดีๆ ในชีวิต และให้มีความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 

ปิดประชุมเวลำ 16.50 น.  

ลงช่ือ         ประธานท่ีประชมุ 

 (นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู)  

ลงช่ือ        เลขานกุารบริษัท 

 (นางสธุาดา สวุรรณ์) 
 


