
 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 
 
 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก อะ ลกัซ์ชรีู คอลเล็คชัน่ โฮเทล  

เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
 
 

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น. 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพมิพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม 
 
 
 
 

งดแจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองส าหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม 
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วนัที่ 27 ธันวาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี  2562 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 จดัท าในรูปแบบ QR Code 
3. ประวติัยอ่และข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ 
4. บทนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัท 
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 
6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com) 
7. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณี

ที่จะมีการมอบฉนัทะ 
8.  ข้อบงัคบับริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนที่สถานที่จดัการประชมุโดยสงัเขป 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืน 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม  
ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชู รี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่  61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุม 
เม่ื อวันที่  30 มกราคม 2562 ซึ่ งบ ริษั ทได้จัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าว 
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน  14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์
ของบริษทั (www.oishigroup.com) โดยได้แนบส าเนารายงานการประชมุมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติ 
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2562 สิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562 ดงัปรากฏในหวัข้อ “ฐานะการเงินและการด าเนินงาน” หน้าที่ 148 
ถึงหน้าที่ 158 ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้
จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส าหรับ ปี 2562 สิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฏในหน้าที่ 194 ถงึหน้าที่ 298 
ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2562 
สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบญัชี ซึง่ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยการจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นเม่ือปรากฏวา่ 

1. ผลการด าเนินงานของบริษัทมีก าไร 
2. บริษัทไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจา่ยเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจา่ยเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ด้วย 
5. บริษัทจะจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ 40% ของก าไรสุทธิหลังหกัส ารองตาม

กฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัท
มีก าไรสุทธิจ านวน 1,234,451,611 บาท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562-
2563 เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จงึพิจารณาให้ความเห็นชอบการจา่ยเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2562 และก าไรสะสม ให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
4.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 750,000,000 บาท หรือประมาณ 
ร้อยละ 60.8 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยไมต้่องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จดัสรรไว้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่าย 
เงิน ปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ  1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ น้จ านวน 
206,250,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผล 
ที่จะจา่ยให้แกผู่้ ถือหุ้น ในคราวนีอ้ีกในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
543,750,000 บาท 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทยีบปี 2561 และปี 2562 

รายการ ปี 2562  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561  
 

ก าไรสุทธิ (บาท) 1,234,451,611 1,015,256,095 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 187,500,000 187,500,000 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 4.0 2.80 

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 1.10 0.90 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 2.90 1.90 

รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท) 750,000,000 525,000,000 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 60.8 51.7 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัที่  
31 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
206,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีก เนื่องจาก
บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลประกอบการส าหรับรอบบญัชีปี 2562 
สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 และก าไรสะสม ในคราวนี ใ้นอัตราหุ้นละ  
2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 543,750,000 บาท ให้แกผู่้ ถือหุ้นที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  13 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการ
อนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก
ครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้
จ านวนที่ใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระ 
การด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง  และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชื่อบุคคล 
ที่เห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในช่วงระหว่างวนัที่ 21 ตุลาคม 2562  
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ถงึวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอชื่อบุคคล 
มายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจงึได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคณุสมบติั 
คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบติั ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจ
อนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา
กรรมการทกุคนปฏิบติัหน้าที่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยได้เป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ
อยา่งมาก รวมถงึ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง
ต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า 
นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ มีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงทางด้านกฎหมายและการบริหารจดัการอนัเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกจิ
ของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถงึเป็นประโยชน์อยา่งสูงตอ่บริษัท 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 
กรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลารวม 9 ปี 9 เดือน 
หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารง 
ต าแหนง่รวมทัง้สิน้ 12 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนมกราคม 2566) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์  
และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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โดยประวติัย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบตัิของ
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 และล าดบั 4 ตามล าดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  
ของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไมมี่ลักษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถงึมีคณุสมบติั ประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
อย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์
อย่างสูงต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่านายประสิทธ์ิ  
โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ไม่เป็นผู้ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือไมเ่ป็นผู้ มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านกฎหมายและการบริหารจดัการ อนัเป็นประโยชน์
ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทอยา่งย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อแนะน าตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อยา่งเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง รวมถึงเป็น
ประโยชน์อยา่งสูงตอ่บริษัท จงึเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ ซึง่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลารวม 9 ปี  9 เดือน หากได้รับ 
การอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งรวมทัง้สิน้ 12 ปี 9 เดือน (นบัถงึเดือนมกราคม 2566) นายพิษณ ุ 
วิเชียรสรรค์ และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง  

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ
ขยายตวัของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
แต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562  

นอกจากนี ้เพื่อสนับสนุนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้กรรมการ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยและเพื่อให้คา่ตอบแทน
สะท้อนผลการปฏิบติังานของกรรมการมากย่ิงขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
จึงพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้  
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รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่ เสนอ) ปี 2562 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

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

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการ 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

3.  คณะกรรมการบริหาร     
-  ประธานกรรมการ 8,500 1,500 8,500 1,500 
-  กรรมการ 7,600 1,400 7,600 1,400 

4.  คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง 

    

-  ประธานกรรมการ 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

5.  คณะกรรมการสรรหา     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

6.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

7.  คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

    

-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุมและเงินบ าเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู ่
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” หน้าที่ 109 ถึงหน้าที่ 111  
ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือน
ธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกนัเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนที่เสนอดงักล่าวข้างต้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบติังานและเพื่อให้เงินบ าเหน็จ
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
การจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 32,000,000 บาท
ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 
รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรร  
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

รายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

จ านวนเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

จ านวนเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 

32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู ่
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” หน้าที่ 109 ถึงหน้าที่ 111  
ของรายงานประจ าปี  2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ ่งได้จดัส ่งให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2563 และก าหนด
ค่าตอบแทน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง 
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี  2563 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้ 

1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

2. นางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2562) 

3. นางสาวพิชญา ไพรสณัฑ์วิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9694  
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ 
งบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 
2,610,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ 84,700 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวไมร่วมถงึคา่บริการอื่น 
(Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจา่ยตามจริง  

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

ค่าสอบบัญชี 2,610,000 บาท 2,525,300 บาท 84,700 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว  
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้ สอบบญัชีท่านใด 
ที่ปฏิบติัหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมถงึบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2563 ของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทยอ่ยบางบริษัทที่จดัตัง้และจดทะเบียน
ในตา่งประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบญัชีอื่น เนื่องจากข้อจ ากดัทางกฎหมาย และ/หรือความ
เหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบญัชีและอตัราคา่สอบบญัชี แตค่ณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้การจัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย 
ตามก าหนดเวลาทกุประการ 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กบั
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกบับริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผู้ สอบบัญชีอื่น ณ วันที่  30 กันยายน 2562 
ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี” หน้าที่ 148 ของรายงานประจ าปี  2562 
ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้  นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้ สอบบญัชี 
รับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวพิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์ ผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาตเลขที่ 9694 คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรับงบการเงิน
ส าหรับปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวน 2,610,000 บาท  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  
บริษัทควรเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้ นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 187,500,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาท เป็น 375,000,000 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และภายหลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่จะมีจ านวนเพิ่มขึน้ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่  โดยสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจะไม่ เปล่ียนแปลง  
อนึง่ ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375,000,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้ น 
ที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 2 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน 
จดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจ าเป็นจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000  บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น  375,000,000  หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
   โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 375,000,000  หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธ์ิ  - หุ้น (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท    

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุติัและจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 

บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี 2563 ในวันที่  
13 ธันวาคม 2562 (Record Date) 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา 
และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบ
ฉนัทะให้บคุคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.  
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และน าไปแสดงตอ่ประธาน 
ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุม  ทัง้นีห้นังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค.ใช้ส าหรับการมอบฉันทะให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ 
เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ลงทุนต่างประเทศเท่านัน้ โดยหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด 
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ หัวข้อข้อมูลส าหรับผู้ ถือหุ้ น หวัข้อย่อย 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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อนึง่ หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนวา่ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ของบริษัทดงันี ้  

1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  
2) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  
3) นายชยั จรุงธนาภิบาล 
โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ล าดบัที่ 7 

ทัง้นี ้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 
หากท่านผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง
ค าถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889  
โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมค าถามเพื่อชีแ้จงแก่ท่านต่อไป 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบหนงัสือ กรุณากรอก
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10 แล้วส่ง
แบบฟอร์มดงักล่าวมาที่ email: apisara.j@oishigroup.com หรือ โทร. 02-768-8842,8639 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นางสุธาดา สุวรรณ์) 
 เลขานกุารบริษัท 
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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 1 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วันที่ 30 มกราคม 2562 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คช่ัน 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 ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความยัง่ยืนและ 
ความเส่ียง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

6. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

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

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร 

  ความยัง่ยืนและความเส่ียง 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
3. นางสาวเมขลา เนติโพธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 
4. นายธานี   พรพิสุทธ์ิศกัด์ิ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 
5. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นางสุธาดา  สุวรรณ์ เลขานกุารบริษัท  

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 
 2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช 
 3. นางสาวอภิญญา ท าพนัธ์จาก 
 4. นางสาวชติุกาญจน์ สง่า 

โดยมีนายศรายุทธ รุ่งแก้ว เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง นางสาวชุติกาญจน์ สง่า ตวัแทนจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และนายเศรษฐวิทย์ วรรธนะวาณิช ผู้ รับมอบฉันทะจากนางยุพา วรยศ 
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานกุารบริษัท รายงานตอ่ที่ประชุมให้ทราบวา่ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง จ านวน 311 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 1,202,146 หุ้น และผู้ ถือหุ้นที่ได้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 276 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น  170,930,858 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้ น 587 ราย นับเป็นจ านวนหุ้ น 
รวมทัง้สิน้ 172,133,004 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 91.8043 ของจ านวนหุ้ นที ่จ าหน ่ายได้ทัง้หมด 187,500,000 หุ้น  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35. กล่าวคือ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน 
และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจาก
เปิดการประชมุไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จงึมีจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน  
348 ราย นับเป็นจ านวนหุ้ น 1,213,373 หุ้ น และผู้ ถือหุ้ นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ านวน  310 ราย  
นับเป็นจ านวนหุ้น 170,934,503 หุ้ น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้ น  658 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 172,147,876 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 91.8122 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (“ประธาน”) ท าหน้าที่เป็น
ประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมทัง้แนะน ากรรมการบริษัท
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และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้น เพื่อชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการบริษัท
ทัง้ 9 คน เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ซึง่คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่บริษัทได้เชิญผู้ สอบบญัชีและตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมประชมุดงัรายนามข้างต้นด้วย  

ตอ่จากนัน้ ประธานได้มอบหมายให้นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 

นางสุธาดา ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี  ้บริษัทได้มอบหมายให้  
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน  
รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจะได้มีการแจ้งเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 1 คน ที่มี 
ความประสงค์จะเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 
ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระที่ 1 ด้วย จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง และการลง 
คะแนนเสียงในแต่ละวาระหรือแต่ละครัง้ ดงัต่อไปนี  ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีจ านวนเสียง
ตามจ านวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้  

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามที่เสนอ 

3. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดเห็นด้วยกบัวาระใด ไมต้่องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
แตห่ากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านนัน้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ 
ในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อน ามานบัคะแนนตอ่ไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นลงคะแนนไมว่่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนดงักล่าว 
และส่งให้พนกังานของบริษัทเพื่อน ามานบัคะแนนตอ่ไป 
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4. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนบัคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉนัทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แตส่ าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง 

5. ส าหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนบัจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที ่มาประชุมและ  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจ านวนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียงและบตัรเสีย 

6. ส าหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึ่งช่องในบตัร
ลงคะแนน หรือกรณีไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า
บตัรลงคะแนนโดยไมล่งชื่อก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)  

7. ประธานหรือเลขานกุารบริษัท จะท าการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถดัไป 
หรืออยา่งช้าจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ทราบทกุวาระกอ่นปิดการประชมุ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของทา่นผู้ ถือหุ้น โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้า
ประชมุล่าสุดในวาระนัน้ ๆ 

8. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที ่9 ต้องได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

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

- วาระที่ 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- ส าหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ  

ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม ประธานได้ เชิญ นางสาวชุติ กาญจน์  สง่า  ตัวแทนจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นอีก 1 ท่าน 
เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดย มีนายเศรษฐวิทย์ วรรธนะวาณิช ผู้ รับมอบฉันทะของ 
นางยพุา วรยศ ผู้ ถือหุ้นแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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พร้อมกนันี ้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการด าเนินการประชุมบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  
และหากผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล 
เพื่อเป็นข้อมลูให้กบับริษทั ส าหรับข้อซกัถามที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองทีจ่ะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้น าไปสอบถาม
ในวาระที่เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ หรือในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินตาม
ระเบียบวาระการประชมุที่ได้ก าหนดไว้ และไมเ่ป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นทา่นอื่น จากนัน้ ประธานจงึด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชุมเพื่อทราบว่าบริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และ/หรือ
รายชื่อผู้ ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้ น ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่  
25 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการให้สิทธิปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขที่บริษัท  
ได้ก าหนดไว้แตอ่ยา่งใด 

ที่ประชมุรับทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2561 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2561 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ได้ส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุม
เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นด้วยจ านวน  172,137,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9995 

ไมเ่ห็นด้วยจ านวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน      700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

บตัรเสียจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันที่          
30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางนงนชุ น าเสนอวีดิทศัน์ภาพรวมการด าเนนิงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมที่เก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2561 เม่ือเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทศัน์แล้ว 
ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากค าอธิบายและ 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 อนัประกอบด้วย
รายได้ ยอดขาย ก าไร ฐานะทางการเงิน อตัราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร
และโครงสร้างทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททัง้ 
ด้านบวกและด้านลบ พร้อมทัง้อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยข้อมูลที่น าเสนอ 
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบแบบรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) กับ 
รอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2560 (1 ตลุาคม 2559 ถงึ 30 กนัยายน 2560) ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในการ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชมุนี ้มี 4 หวัข้อ ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานทางการเงินในปีที่ผ่านมา 

  แม้ว่าจะเป็นปีที่ก าลังซือ้และการจับจ่ายใช้สอยของผู้ บริโภคยังคงชะลอตัว ท าให้ผลประกอบการ 
ของบริษัทปรับตวัลดลงจากปีก่อน ประกอบกบัการปรับตวัลดลงของมลูค่าตลาดชาพร้อมด่ืม และการเก็บภาษี
สรรพสามิตของรัฐบาลที่จดัเก็บเป็นครัง้แรก ท าให้ในรอบบญัชีปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทโดยรวม บริษัท 
มีรายได้ 12,596 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินการปกติที่ 1,059 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 
จากปีก่อน โดยก าไรดังกล่าวบริษัทได้ท าการหักลบค่าใช้จ่ายพิเศษมูลค่า 51 ล้านบาทออก ซึ่งค่าใช้จ่ายนี ้
เกิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจอาหารโดยการโอนครัวกลางระหว่างบริษัทย่อย ซึง่รายการดงักล่าวท าให้
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ในรอบปีบญัชีปี 2561 เพิ่มขึน้จากปี 2560 อย่างมีนยัส าคญั แต่เนื่องจากรายการดงักล่าว 
เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่ 
เงินสด บริษัทจงึท าการปรับคา่ใช้จา่ยนีอ้อกจากก าไรสทุธิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นก าไรสุทธิของบริษัทอนัเกิดจากผล
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การด าเนินงานปกติ จากนัน้ได้รายงานเร่ืองเหตุเพลิงไหม้ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืม UHT ที่โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมนวนคร เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2561 บริษัทต้องบนัทึกค่าใช้จา่ย
ความเสียหายจากเหตอุคัคีภัย 710 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท าประกนัภยัความเสียหายจากเหตอุคัคีภัยไว้
อย่างครอบคลุมและได้บนัทึกรายได้คา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อคัคีภัยในงบก าไรขาดทุนแล้ว 868 ล้านบาท  
ซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครอบคลุมและสูงกว่ามูลค่าความเสียหาย และปัจจุบัน สายการผลิตที่โดน
ผลกระทบจากเหตอุคัคีภยัได้กลบัมาท าการผลิตตามปกติแล้ว ตัง้แตว่นัที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา 

  หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ พบว่ากลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีรายได้
และก าไรลดลง สาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจเคร่ืองด่ืมเกิดจากการลดลงของมูลค่า
ตลาดชาพร้อมด่ืมกว่าร้อยละ 9.4 เนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต ส่งผลต่อราคา  
ขายปลีกทัง้อุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนีใ้นไตรมาสที่  4 ของรอบบัญชี ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรม 
ชาพร้อมด่ืมต่ืนตวัจากข่าวการเรียกเก็บภาษี ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึน้กอ่นการเรียกเก็บภาษีจะมีผลบงัคบัใช้  
ท าให้ผลประกอบการในไตรมาสที่  4 ของปี 2560 มีฐานที่สูงกว่าปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงสามารถ 
ครองความเป็นผู้ น าด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ทัง้ในตลาดชาพร้อมด่ืมที่ ร้อยละ 45.4  
ทิง้หา่งจากคูแ่ข่งหลกัที่มีส่วนแบง่ตลาดลดลงเป็นร้อยละ 29.4 

  ส าหรับกลุ่มธุรกิจอาหารมีผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้จากปีกอ่น ทัง้รายได้และก าไร โดยก าไร
ปรับตวัเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 37 เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหาร และสามารถบริหารจดัการคา่ใช้จ่าย 
ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีจ านวนสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้  
252 สาขา เพิ่มขึน้ 12 สาขา จากจ านวน 240 สาขาของปีกอ่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดสาขาร้านชาบชูิ โออิชิ 
อีทเทอเรียม และโออิชิ ราเมน ซึง่เป็นร้านอาหารที่ท ารายได้ 

  จากนัน้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานะทางการเงิน ซึ่งบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
โดยมีสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกบัปีก่อน แต่มลูค่าหนีสิ้นปรับตวัลดลง และส่วนของผู้ ถือหุ้นปรับตวัสูงขึน้ บริษัทมี
หนีสิ้นลดลง ทัง้หนีสิ้นรวมและเงินกู้ที่มีภาระดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมี
กระแสเงินสดและสภาพคล่องส่วนเกิน ท าให้บริษัทสามารถท าการซือ้คืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
รวมมลูคา่ 299 ล้านบาท ซึง่เป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อตัราส่วนวิเคราะห์
นโยบายการเงินของบริษัทปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีกอ่น อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 0.6 เทา่ และ
อตัราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพียง 0.3 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทระมัดระวงัและรอบคอบในการบริหาร
จดัการทางเงินและมีความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
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2. กลยุทธ์องค์กรและความส าเร็จในปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์องค์กร 

  บริษัทยงัคงยึดมัน่ในหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก ากบัดูแลกิจการเพิ่มขึน้เป็น  
91 คะแนน โดยสูงกว่าปีที่แล้วและทกุ ๆ ปีที่ผ่านมาและที่ส าคญัยงัสูงกวา่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวม ส่วนผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัโดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย บริษัทได้รับ
คะแนนประเมิน 99 คะแนน สูงกวา่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมเชน่กนั  

  ด้านความส าเร็จขององค์กร บริษัทสามารถรักษาอนัดบัเครดิตที่ระดบั “A+” (Single A Plus) 
ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากการทบทวนของ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้ น าตลาดชาพร้อมด่ืม 
ในประเทศไทย ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่ รู้จักเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทมีโครงสร้างฐานะทางการเงิน 
ท่ีแข็งแกร่ง มีระดบัหนีสิ้นต ่า และมีกระแสเงินสดเพียงพอ  

ไฮไลท์ความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

  นางนงนุชรายงานถึงความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองด่ืมซึ่งยังครองความเป็นผู้ น าในตลาดชา  
พร้อมด่ืมอยา่งแข็งแกร่ง โดยส่วนแบง่การตลาดในตลาดชาพร้อมด่ืม โออิชิน าหน้าคูแ่ข่งรายหลกัซึง่เป็นเบอร์สอง
ในตลาดถงึร้อยละ 16 นอกจากนัน้ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ยงัคงแข็งแกร่ง และทิง้หา่งคูแ่ข่งรายหลกั โดยแบรนด์
โออิชิยงัคงครองต าแหนง่แบรนด์อนัดบั 1 ในใจผู้บริโภค และยงัคงเป็นย่ีห้อแรกท่ีคนนึกถงึและด่ืมบอ่ยที่สุด โออิชิ 
มีภาพลักษณ์ที่ดีขึน้ในสายตาของผู้ บริโภคตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากการส ารวจสถานะของแบรนด์พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมโออิชิ ได้รับคะแนนเพิ่มขึน้ในฐานะแบรนด์ในใจผู้บริโภค มีความสนกุสนาน ดเูจ๋ง เทห่์ และมี
ความเป็นญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ทัง้ส่ีด้านที่บริษัทให้ความส า คัญ ในส่ือสังคมออนไลน์ โออิชิ 
ครองอันดับ 1 แฟนเพจเฟสบุ๊คในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยและครองอันดับ  1 ในสถิติส าคัญด้าน 
Engagement ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Reactions, Comments, Shares และ Loves นอกจากในประเทศแล้ว ธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมยงัขยายฐานผู้บริโภคสู่ตลาดต่างประเทศด้วยอตัราการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยปริมาณยอดขาย
ตา่งประเทศเติบโตต่อเนื่องขึน้ทุกปี และล่าสุดเติบโตถงึร้อยละ 59 โดยตลาดหลักที่มีสัดส่วนสูงและมีอตัราการ
เติบโตสูงยงัคงเป็นที่ราชอาณาจกัรกมัพชูา (“กัมพูชา”) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ลาว”) 

ไฮไลท์ความส าเร็จของธุรกิจอาหาร 

 ไฮไลท์ความส าเร็จของธุรกิจอาหาร การขยายสาขามีความจ าเป็นมากเนื่องจากการขยายตวั
ของเมืองที่เติบโตออกไปรอบนอก ทัง้ชานเมืองและหัวเมืองหลัก เพื่อเป็นการตอกย า้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิมและรุกคืบไปสู่ตลาดใหม่ ๆ โดยในปี 2561 ชาบูชิ และโออิชิ อีทเทอเรียม  
มีการขยายสาขาอย่างก้าวกระโดด โดยชาบูชิมีการเปิดสาขาใหมจ่ านวน 11 สาขา และ โออิชิ อีทเทอเรียมเปิดสาขา
ใหมจ่ านวน 4 สาขา  
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 ร้านชาบูชิมีการพัฒนา  Innovative ของเมนูอย่างต่อเนื่อง เช่น  การพัฒนาเมนูบุฟเฟต์
ระดบัพรีเมียมที่สาขา Central World เป็นต้น ส าหรับร้านคาคาชิ ได้ค้นหา Insight ของผู้บริโภคแล้วน ามาพฒันา
รูปแบบองค์ประกอบของร้านโดยรวม คอนเซ็ปต์แบรนด์-ร้าน เมนอูาหาร รสชาติ หน้าตาอาหาร บรรยากาศ และ
บริการ เพื่อตอบโจทย์ 5 สัมผัสของผู้บริโภควยัรุ่นและคนท างาน ส่วนโออิชิ เดลิเวอร่ี เพิ่มขึน้มาเพื่ออ านวย 
ความสะดวกของผู้บริโภคที่จะได้เสริฟความอร่อยถงึบ้าน ในปี 2561 แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ถกูพฒันาขึน้มาเพื่อ
ขยายฐานผู้ บริโภคตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเติมเต็มความต้องการของสังคมเมือง โดยสามารถเข้าถึงกลุ่ม  
ผู้ บริโภคใหม่ได้  16,850 คน ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนหลังจากเปิดบริการสั่งอาหารผ่าน www.oishidelivery.com 
ยอดผู้ ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Oishi Food Station มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
โดยสามารถครองอนัดบั 1 จ านวนผู้ ติดตามในกลุ่มธุรกิจอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทยด้วยตวัเลขมากกวา่ 1.3 ล้านคน 
ทางด้านของธุรกิจอาหารพร้อมทาน ได้มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ เชน่ แซนวิชพลสัที่มีความพรีเม่ียมขึน้ และการผลิต
เก๊ียวซา่เพื่อการส่งออก นอกจากนี ้ได้ขยายชอ่งทางการจ าหนา่ยไปยงัร้านค้าปลีกท้องถ่ินอื่น ๆ ตามจงัหวดัต่าง ๆ 
อยา่งไรก็ตาม รายได้จากชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยนีจ้ะเร่ิมเห็นในปีงบประมาณ 2562 

3. กลยุทธ์องค์กรในปี 2562  

  บริษัทยงัคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว วิสัยทัศน์ 2020 อย่างต่อเนื่องซึ่งอ้างอิง 
แผนวิสัยทศัน์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ที่ให้ความส าคญักบัการก้าวเป็นผู้น าธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืมสไตล์ญ่ีปุ่ นในภูมิภาคอาเซียน และสร้างการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งและยัง่ยืน โดยด าเนินการผ่าน 
กลยทุธ์หลกั 5 ประการ ได้แก ่ 

 (1) การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) โดยการผลักดันสร้างการเติบโตทัง้ 
ในประเทศและในระดบัภูมิภาคอาเซียน ซึง่ยงัมีโอกาสเติบโตได้สูง โดยเน้นการเติบโตทัง้ในด้านรายได้และอตัราก าไร 

(2) ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity) สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ที่บริษัทน าเสนอ 

(3) ตราสินค้าที่โดนใจ (Brands) การสร้างตราสินค้าที่แข็งแกร่งและตรึงใจผู้บริโภค เพื่อให้
เกิดความภกัดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)  

(4) การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach) มุ่งเน้นการสรรหาและสร้าง 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยใหม่ ๆ ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยเดิม รวมถึง
การขยายสาขาของร้านอาหารเพื่อให้เข้าถงึผู้บริโภคได้มากย่ิงขึน้ 

(5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยึดมัน่ในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยเน้นการสร้าง ให้โอกาสและพฒันาทีมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ยึดหลักคณุค่าและวฒันธรรม
องค์กร อีกด้วย 

ทิศทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม ปี 2562 คือการรักษาฐานผู้ บริโภค โดยบริษัทได้น า 
ชาเขียวรสน า้ผึ ง้มะนาว ซึ่ง เป็นรสที่ ขายดีเป็นอันดับหนึ่ งมาส ร้างความแปลกใหม่ ด้วยการใช้น า้ผึ ง้  

http://www.oishidelivery.com/
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เฮียกขะมิทสึ น า้ผึง้แท้จากเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ได้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 
และมีการท าการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายกับผู้ บริโภคและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโต ต่อยอดด้วย 
สินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยออกสินค้าในกลุ่ม Oishi Gold ด้วยยอดอ่อนใบชา วตัถุดิบจากไร่ชา 
การันตีด้วยรางวัล “Emperor’s Cup” จากญ่ีปุ่ นและรางวัลคุณภาพอีกมากมาย โดยมุ่งเน้นจับกลุ่มตลาด 
พรีเม่ียม นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ ผลักดันการเติบโตโดยเน้นไปที่ธุรกิจส่งออก  
อยา่งตอ่เนื่อง ด้วยกลยทุธ์การจดักิจกรรมที่เหมาะสมกบัตลาด เพื่อตอบสนองตอ่กลุ่มผู้บริโภคที่แตกตา่งกนั 

ทิศทางกลยุทธ์กลุ่ มธุรกิจอาหารในปี 2562 เนื่องจากพฤติกรรมผู้ บริโภคเปล่ียนไป 
อย่างรวดเร็ว การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารรุนแรงขึน้ มีแบรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง มีร้านอาหาร 
เปิดมากขึน้ ในขณะที่จ านวนกลุ่มผู้บริโภคมีอยู่เท่าเดิม ท าให้ผู้ ประกอบการแต่ละรายต้องปรับตวัตัง้รับให้ทัน  
กลยทุธ์กลุ่มธุรกิจอาหารปี 2562 มุง่เน้นตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวนัในทุก Lifestyle และ
ทกุโอกาสประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ คือ 

(1) ผลักดันการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม เน้นสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่ ผลักดันฟู้ดเดลิเวอร่ีให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับการส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีแกผู่้บริโภค 

(2) มุง่เน้นความเป็นเลิศด้านการด าเนินงาน ให้ความส าคญักบัการบริการที่ถกูต้องและรวดเร็ว 
เน้นย า้การปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้เพื่อน าเสนอสินค้า 

(3) การขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง เปา้หมายคือการเปิดสาขาใหม ่ๆ ของแบรนด์ร้านอาหาร
ตา่ง ๆ ประมาณ 20 สาขา ในปี 2562 เพื่อขยายอ านาจในการต่อรองและลดขนาดพืน้ที่ร้านให้เล็กลง เพื่อเพิ่ม
สดัส่วนก าไรให้สามารถขยายสาขาได้และคืนทนุเร็ว 

กลยุทธ์ของอาหารพร้อมทาน ปี 2562 ประกอบด้วย  
(1) กลยุทธ์รวมแบรนด์ วางแผนเร่ืองการรวมแบรนด์เป็นแบรนด์เดียว เพื่อให้ง่ายตอ่การ

ส่ือสารกบัผู้บริโภค  
(2) กลยุทธ์นวตักรรม ต้องมีนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ตอกย า้ความเป็นญ่ีปุ่ นซึง่มีความเป็นพรีเม่ียมและมีประโยชน์ตอ่สุขภาพ 
(3) กลยทุธ์ในด้านการส่ือสารกบัผู้บริโภค บริษัทวางแผนส่ือสารกบัผู้บริโภคให้รู้จกัโออิชิ 

ในด้านอาหารพร้อมรับประทานให้มากขึน้ ด้วยการจดัแคมเปญที่มีประสิทธิภาพและตรงตามภาพลักษณ์ที่
ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ 

(4) กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อให้เข้าถึงผู้ บริโภคมากขึน้ บริษัท
จ าเป็นต้องเพิ่มชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยใหม ่ๆ และสร้างการเติบโตในชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยเดิมเชน่กนั 
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4. รางวัลแห่งความส าเร็จ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 องค์กรดีเดน่ ได้แก ่

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

 แบรนด์ยอดเยี่ยม ได้แก ่

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

(2) Thailand’s Most Social Power Brand (จากนิตยสาร BrandAge 
และไวซ์ไซท์ - บริษัทผู้น าการวิเคราะห์ข้อมลูบนโลกโซเชียลมีเดีย) 

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

 ผู้ประกอบการดีเดน่ด้านการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองด้านอาหารปลอดภยั ได้แก ่

(1) รางวลั The Food Safety Connect (จากกระทรวงสาธารณสุข) 

(2) อย.ควอลิตี ้อวอร์ด (จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

 ส่ิงแวดล้อมและสงัคม ได้แก ่

(1) ประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ในฐานะผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนชว่ยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(2) ประกาศนียบัตร “Zero Accident” (สถานประกอบการที่ ได้รับ 
การรับรองด้านการรณรงค์ลดสถิติอบุติัเหตจุากการท างานให้เป็นศนูย์) จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(3) ประกาศนียบตัร “การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน” จากกรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

(4) ประกาศนียบตัร “สถานประกอบการแบบอยา่งในการบริหารจดัการ
ปัญหายาเสพติด” จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

นอกจากนี  ้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและ  
การพฒันาอย่างยัง่ยืน บริษัทยงัคงสานต่อโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการ “ให้” เป็นการให้ความช่วยเหลือ
สงัคมในด้านตา่ง ๆ  ได้แก ่โครงการ “ให้” บรูณะวดัไทยในญ่ีปุ่ น, โครงการ “ให้” น า้ด่ืมสะอาด, โครงการ “ให้” การศกึษา, 
โครงการ “ให้” ที่อยูอ่าศยั, โครงการ “อิ่มจงั” ชุมชนรอบโรงงาน, โครงการ “อิ่มจงั” มือ้พิเศษ ร้านชาบูชิ, และโครงการ 
“อิ่มจงั” ผู้สูงวยัในสลมั เพื่อสร้างความยัง่ยืนทัง้ตอ่องค์กร ชมุชนและสงัคมโดยรวมอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
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  จากนัน้  นางนงนุช ได้มอบหมายให้นางสุธาดา สุวรรณ์  เลขานุการบริษัท รายงานการ
ด าเนินงานด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

 นางสุธาดา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความส าคัญและมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
ในการด าเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หัวข้อย่อย 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี และในรายงานประจ าปี หน้าที่ 142 ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จดัให้มีการอบรมในหลกัสูตร 
“Anti-Corruption: รวมพลังต้านโกง” แก่พนกังานโดยหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG รุ่นที่ 30/2016 ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการตอกย า้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์และ
แนวทางปฏิบติัของบริษัทในเร่ืองดงักล่าวอย่างชดัเจนและถกูต้อง เพื่อให้นโยบายดงักล่าวบรรลุผลในทางปฏิบติั 
รวมถงึได้จดัให้เลขานกุารบริษัทเข้ารับการอบรมในหลกัสูตร ACPG รุ่นที่ 47/2018 จดัโดย IOD อีกด้วย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ในนามชมรมผู้ ถือหุ้นไทย ได้สอบถามถงึแนวทางในการด าเนินการของบริษัทท่ี
จะท าให้ผลประกอบการกลบัมาดีขึน้เชน่เดียวกบัปีที่ผา่นมา และสอบถามการขยายฐานการตลาดไปสู่ภูมิภาคอาเซียน  

นางนงนุช ชีแ้จงวา่ บริษัทได้มีแผนการด าเนินการด้านการตลาดในการปรับขนาดของเคร่ืองด่ืม
ให้ผู้บริโภคมีก าลังที่จะจบัจา่ยได้ในราคาที่เหมาะสม มีนวตักรรมใหม ่ๆ เช่น การน าชาเขียวรสน า้ผึง้ผสมมะนาว
มาสร้างความแปลกใหม่ด้วยการใช้น า้ผึง้เฮียกขะมิทสึ น า้ผึง้แท้จากเกาะฮอกไกโด การออกสินค้าใหม่ Oishi Gold 
ด้วยการใช้ยอดออ่นใบชาจากไร่ชาที่การันตีด้วยรางวลั Emperor’s Cup ซึง่เป็นสินค้าในกลุ่มเพื่อสุขภาพ บริษัท 
มีการเน้นเร่ืองการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่ายที่ประเทศลาวและกมัพชูาแล้ว ซึง่ตลาดต่างประเทศก าลงัไปได้ดี 
และยงัจะสามารถเติบโตได้อีก รวมถึงในปัจจบุนับริษัทได้ร่วมมือกบัทางบริษัท F&N เพื่อขยายฐานการตลาด 
ทัง้ในตลาดประเทศมาเลเซยี (“มาเลเซีย”) และสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา (“พม่า”) รวมถงึบริษัทมีส่วนงาน
ด้านส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดต่างประเทศเพิ่มขึน้อีกส่วนงานหนึ่งแยกต่างหากเพื่อ เร่งพัฒนาการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษัทไปสู่ตลาดอาเซียน ส่วนอาหารพร้อมทานมีการส่งออกบ้างแต่ไม่มาก บริษัท 
มีแผนการตลาดที่จะสร้างการรับรู้ในตราสินค้าอาหารพร้อมทานของบริษัทภายในประเทศก่อนโดยการเพิ่ม
ชอ่งทางในการจ าหนา่ย การรวมแบรนด์เป็นหนึง่เดียว เพิ่มการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองทาน
ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานของบริษัท  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้ น ให้ความเห็นว่าร้านโออิชิ  แกรนด์ ท่ีศูนย์การค้า 
พารากอน มีราคาตอ่หวัแพงมาก ผู้บริโภคบางรายอาจไมส่ามารถเข้าไปรับประทานได้ และให้ค าแนะน าวา่โออิชิ
ควรจดัให้มีร้านค้าของโออิชิที่มีสินค้าของโออิชิเหมือนร้านสะดวกซือ้หลาย ๆ แห่ง มีที่ให้อุน่อาหารรับประทาน 
ในร้านได้ 



 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 27 

30 มกราคม 2562 

นางนงนุช ชีแ้จงเกี่ยวกบัราคาร้านอาหาร ซึ่งร้านอาหารในเครือโออิชิมีหลายระดบัราคา 
ร้านคาคาชิ และร้านราเมน ซึ่งบริการอาหารคุณภาพด้วยราคาที่ไม่แพง ส่วนเร่ืองร้านค้าที่มีแต่ผลิตภัณฑ์
ของโออิชิจะขอรับไว้พิจารณาต่อไป 

นายฤทธิช ยั  หย ิบ เจริญพร ผู้ ถ ือหุ้น  สอบถามเกี ่ยวก บั ผลก า ไรที ่ลดลงว ่าบริษ ัท มี 
แนวทางการด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

นางนงนุชได้กล่าวขอบคุณนายฤทธิชัย และได้ชีแ้จงเร่ืองสาเหตุของก าไรที่ลดลงเกิดจาก 
คา่ใช้จา่ยด้านต้นทนุในการผลิตสินค้าของบริษัท หากยอดจ าหนา่ยไมไ่ด้ตามที่ก าหนด ก็จะท าให้ก าไรที่ได้ลดลงไป 

นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ ได้กล่าวเสริมเร่ืองก าไรที ่ลดลงไป สืบเนื ่องมาจาก
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบกบัเคร่ืองด่ืมด้วย ประกอบกบัรัฐบาลปรับภาษีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 ท าให้ 
สินค้า  ราคาเดิมที ่จ าหน ่าย 10 บาท ต้องจ าหน ่ายราคา 12 บาท และสินค้าที ่เดิมจ าหน ่าย 15 บาท  
ต้องจ าหน่ายราคา 18 บาท เป็นต้น ท าให้เกิดผลกระทบกบัยอดขายและตลาดโดยรวม บริษัทได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยการปรับขนาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท จากขนาด 380 ml เป็น 350 ml และจากขนาด 250 ml 

เป็นขนาด 180 ml เพื ่อให้จ าหน ่ายได้ในราคาเท ่าเดิมและให้ได้ปริมาณยอดขายกล ับมาเท ่าเดิม โดย
ผลิตภัณฑ์โออิชิธรรมดา ปรับขนาดเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งยอดขายกลับมาเป็นปกติแล้ว ส่วน
ผลิตภัณฑ์โออิชิแบบกล่องซึ่งโรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุอคัคีภัย ท าการปรับเป็นขนาด 180 ml จะเสร็จ
ในเดือนนี ้และผลิตภัณฑ์ที่ผสมวุ้นมะพร้าวซึ่งขายดีนัน้ จะสามารถวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับขนาดได้ใน
เดือนกุมภาพนัธ์นี  ้บริษัทได้รับผลกระทบในช่วงการปรับขนาดผลิตภัณฑ์บ้าง แต่การปรับขนาดของทุก
ผลิตภัณฑ์จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ าหน่ายภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 และคาดว่าปริมาณการขายจะกลบัมา
ในไม่ช้า ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ผลักดนัสินค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วย  
โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ าหน่ายได้ดีมากที ่ประเทศกมัพูชาและลาว โดยมียอดขายเป็นร้อยละ 30 ของ
ยอดขายทัง้หมด 

จากนัน้  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ ได้ชี แ้จง เพิ ่มเติมว ่า เนื ่องด้วยเมื ่อวนัที่  
16 กนัยายน 2560 รัฐบาลได้เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของธุรกิจชาเขียวจากบริษัทเป็นครัง้แรกและท าให้มี
การสต็อคสินค้าไว้สูงก่อนปรับภาษีเป็นผลให้ยอดขายในรอบปีบญัชี 2560 บริษัทมีก าไรจากธุรกิจเคร่ืองดื่ม
ในปริมาณที่สูงมาก และเม่ือรัฐบาลได้ปรับภาษีเป็นผลให้ยอดขายในรอบปี 2561 ลดลง แต่ในรอบปี 2562 
จะไม่ได้รับผลกระทบอีก ประกอบกบัการด าเนินการของบริษัทตามที่นายอวยชยัได้เรียนชีแ้จงไปแล้ว จะท า
ให้ผลการด าเนินการในปี 2562 ดีขึน้ 

นางนงนุช ได้เรียนชีแ้จงเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ที่จะท าให้บริษัทมีก าไรมากขึน้ ในเร่ืองของการ
ปรับขนาด การมีนวตักรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น Oishi Gold ที่แต่ละขวดจะมีก าไรเพิ ่มมากขึน้ด้วย  
ท าให้บริษัทสร้างผลก าไรกลับมาได้ดีเช่นเดิม 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 28
30 มกราคม 2562 

นางสาวสราวีย์ เจนวุฒิมงคลชยั ผู้ ถือหุ้ น ได้สอบถามถึงสาขาของโออิชิ อีทเทอเรียม ที่เปิดเพิ่ม 
 มีสาขาใดบ้าง และได้สอบถามถึงการออกผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ขนาด 400 ml. เป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทท่ี
จะช่วยดึงยอดขายใช่หรือไม่  

นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้ จดัการสายงานธุรกิจอาหาร ได้กล่าวขอบคุณ
นางสาวสราวีย์ และได้ชี แ้จงว ่าสาขาของโออิชิ อีทเทอเรียม มีที ่เซ ็นทรัล  พระรามเก้า , ซีคอนแสควร์ 
ศรีนครินทร์, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, แฟชัน่ ไอส์แลนด์, เมกกะบางนา, เซ็นทรัล พทัยาบีช และเซ็นทรัล ภูเก็ต 
ฟลอเรสต้า และสามารถตรวจสอบสถานที่ตัง้ของสาขาแต่ละแห่งได้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

นางนงนุช ได้เรียนชีแ้จงว่า ผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม Oishi Gold ขนาด 400 ml. นัน้ เป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ของบริษัท เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรมรสชาติและบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม ่เหมาะส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ  

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการเปิดสาขาร้านอาหารของโออิชิ 
ย่านฝ่ังธนบุรี โดยน าเสนอให้เปิดที่ไอคอนสยาม และได้น าเสนอให้บริษัทเปิดบูธจ าหน่ายสินค้าบริเวณสถานี
รถไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายอาหารพร้อมทานที่เหมาะกบัผู้ บริโภคที่เร่งรีบซึ่งคาดว่าน่าจะท ารายได้ให้กบับริษัทได้ 

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณนางสาวเนาวรัตน์ และได้เรียนชีแ้จงว่าการเปิดร้านของโออิชิ 
ที่ไอคอนสยามนัน้  ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท ส่วนร้านค้าประจ า
สถานีรถไฟฟ้านัน้ บริษัทขอรับไว้พิจารณา 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ได้กล่าวแสดงความชื่นชมว่าบริษัทได้แสดงศักยภาพ 
ในหลาย ๆ ด้านให้ประจักษ์ต่อผู้ ถือหุ้ น หลาย ๆ บริษัทที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ลดลง การสร้าง  
สภาพคล่องทางการเงินที่ดีเย่ียมเป็นการตอกย า้ความมัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนัน้ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมถึงคะแนนการจดัล าดบับริษัทที่ได้จัดอยู่ในในระดับดีเย่ียมถือเป็น  
อีกระดบัของศกัยภาพที่บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้  และได้ให้ข้อแนะน าแก่บริษัทเพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณา เนื่องจากแนวโน้มของการลงทนุเม่ือเทียบกบัก าไรนัน้สวนทางกนั จงึเกรงวา่หากแนวโน้มนีด้ าเนินตอ่ไป
อาจจะส่งผลให้เกิดผลประกอบการด้านลบตามมาในอนาคต ดงันัน้  จึงขอให้ตระหนกัถึงการบริหารจัดการ 
การใช้จ่ายให้มีความสมดุลมากขึน้เพื่อที่จะได้ลดความเส่ียงดังกล่าว และได้ให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมให้บริษัท
พิจารณาการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้มากขึน้เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้แกผู่้ ถือหุ้น  

นายอวยชยั ตนัทโอภาส ได้กล่าวขอบคุณ Mr. Basant Kumar Dugar ส าหรับค าแนะน าและ
การวิเคราะห์ที่ให้แกบ่ริษัท บริษัทจะน าไปพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ ถือหุ้นที่ได้ ให้
การสนบัสนนุและเชื่อมัน่ในบริษทั โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุคนสญัญาวา่จะยงัคงปฏิบติั
หน้าที่อยา่งหนกั ด้วยความเพียรพยายาม พร้อมด้วยสติปัญญา เพื่อให้เกิดความส าเร็จสมดงัวตัถปุระสงค์และความ
มุง่หมายของบริษัทตอ่ไป และบริษัทจะน าข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ที่มีคณุคา่ไปพิจารณาตอ่ไป 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 29 

30 มกราคม 2562 

ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบญัชีปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบญัชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานตอ่ที่ประชุมวา่บริษัทได้จดัท างบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดงักล่าวร่วมกบัผู้ สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และงบ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยบรรยายถึงภาพรวมของ 
ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ทัง้รายได้และคา่ใช้จา่ย เปรียบเทียบระหวา่งปี 2560 กบั 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึง่แสดงไว้ในหน้า 153 ถงึหน้า 246 ของรายงานประจ าปี ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคณุ ผู้ ถือหุ้น กล่าวชื่นชมนายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ที่มีอาการป่วย ไมมี่เสียง แตย่งัมาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และได้สอบถามข้อมลูงบแสดงฐานะการเงิน 
ที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่  163 ของรายงานประจ าปีของบริษัทว่าบริษั ทได้ด าเนินการอย่างไรที่ท าให้ต้นทุน 
การให้บริการลดลงจากปีที่ผ่านมาถงึเกือบหนึง่ร้อยล้านบาท 

ประธานได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่การที่นายฐาปน มาเข้าร่วมประชมุทัง้ที่มีอาการป่วยอยูน่ัน้ 
สืบเนื่องจากมีความรัก ความผูกพนัธ์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น 

นางนงนชุได้มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ชว่ยกรรมการผู้ จดัการฝ่ายการเงินและ
บญัชี ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัข้อมลูงบแสดงฐานะการเงินดงักล่าว 

นายกฤษภา วรรธนะภาคิน ได้กล่าวขอบคณุนายศิริวฒัน์ ส าหรับค าถามดงักล่าว และได้ชีแ้จง
ถงึสาเหตทุี่ต้นทนุการให้บริการลดลงเป็นจ านวนมากในปีงบประมาณ 2561 นัน้ สืบเนื่องจากโรงงานผลิต UHT 
เกิดความเสียหายจากเหตอุคัคีภยั เป็นเหตใุห้ธุรกิจการรับจ้างผลิต OEM ซึง่รับจ้างผลิตนมไมโลและนมตราหมี 
ให้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั และผลิตภณัฑ์ของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั หยุดชะงัก 
ส่งผลให้ต้นทนุการให้บริการลดลงตามรายได้ที่ลดลง 



รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 30
30 มกราคม 2562 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายการในรายงานประจ าปี หน้าที่ 110 รายการขาย
ระหวา่งกนัที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั ล าดบัที่ 37 บริษัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บิก๊ซี”) 
ปรากฏยอดขาย 41,654,556 บาท ซึง่เม่ือเทียบกบัจ านวนสาขาของบิ๊กซีและประกอบกบับริษัทมีสินค้าทัง้เคร่ืองด่ืมและ
อาหารนัน้ สาเหตใุดจงึมียอดขายน้อยเม่ือเทียบกบัยอดขายทัง้ปี และอีกรายการหนึง่หน้าเดียวกนั รายการคา่ใช้จา่ยอืน่
จา่ยระหวา่งกนัที่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทใหญ่ เป็นรายการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ที่มียอดคา่ใช้จา่ย
รวม 6,220,694 บาท แตเ่พราะสาเหตใุดจงึมียอดเจ้าหนี ้9,536,079 บาท ซึง่สูงกวา่ยอดคา่ใช้จา่ยรวม 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และได้ตอบข้อซกัถามประเด็นของรายการ
บิ๊กซี ว่าเป็นยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารเท่านัน้ ส่วนยอดขายเคร่ืองด่ืม บริษัทได้ขายให้กบับริษัทในเครือของ  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ส่วนจ านวนสาขาของบิ๊กซี มีจ านวนมากก็จริง แตบ่ริษัทเลือกเฉพาะสาขา
ที่มีความเหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเท่านัน้ ส่วนเร่ืองรายการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นยอดหนีค้งค้างมาจากไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนที่ เจ้าหนีย้ังไม่ได้เรียกเก็บ แต่ ณ ปัจจุบัน 
ได้เรียกเก็บและช าระเรียบร้อยแล้ว 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
งบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2561 
ซึง่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ได้จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยขอให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ผู้ ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผู้ น าเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชมุ 



 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 31 

30 มกราคม 2562 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่ตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบญัชี
ปี 2561 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,015,256,095 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 6/2561 เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการรอบบญัชีปี 2561 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ย
ทัง้สิน้จ านวน 525,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 51.71 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
การจา่ยเงินปันผลของบริษัท โดยไมต้่องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จดัสรร
ไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 
หุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน168,750,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวนัที่ 13 มิถุนายน 2561 จงึคงเหลือเป็น 
เงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 356,250,000 บาท  
โดยจะจ่ายให้แกผู่้ ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ
เงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจาก
บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานจงึเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจา่ยเงินปันผล
และจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจา่ยเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึ
รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 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 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง  
ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานให้ที่ประชุมทราบวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดวา่ในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง  



 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 32 

30 มกราคม 2562 

ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหนง่ไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนักบัหนึง่
ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ   
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ  
   รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

นายวิกรม แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่ากรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ทัง้ 3 คน แสดงความ
ประสงค์ขอออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อยา่งเป็นอิสระ พร้อมทัง้ รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่ในการสรรหา
กรรมการบริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อพิจารณา 
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในช่วงระหว่างวนัที่ 25 ตุลาคม 
2561 ถงึวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้
ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษั ท  โดยพิ จารณาจาก 
ความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึง
องค์ประกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษทัในชว่งที่ผ่านมาแล้วเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 คนมีคณุสมบติัครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบติัหน้าที่
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยได้เป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพอยา่งมาก รวมถงึแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน า
ตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยา่งสูงตอ่การด าเนินงานของบริษัท  
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เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึง่ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบคุคล และเห็นสมควรให้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อเลือกตัง้นายอวยชยั ตนัทโอภาส นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ได้ด ารงต าแหนง่กรรมการ มาตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2549 นบัถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 13 ปี ตอ่เนื่องกนั ซึง่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัทดงักล่าวข้างต้นตอ่ไปอีก
วาระหนึง่ 

โดยประวติัย่อและข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ในหน้าท่ี 41 ถึง
หน้าท่ี 51 ของหนงัสือเชิญประชมุ ที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เม่ือปรากฏวา่ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ 
ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล และเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน และส่งให้พนกังานของบริษัทเพื่อน ามานบัคะแนนเสียงตอ่ไป 

ทัง้นี ้เม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเข้าห้องประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุตอ่ไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต 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 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหา 

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
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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 คนที่ 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 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม
ถงึเดือนธันวาคม 2562 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา 
ตามแนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  การขยายตัว 
ของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและ 
ให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย 
ส าหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ทกุคณะรวมกนัเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนเดียวกนักบัที่ได้รับอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ในการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
มากย่ิงขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้ปรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบีย้ประชุมจากเดิมที่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนเพียงรูปแบบเดียว โดยมี
รายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนดงันี ้
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รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ  
ปี 2561 และปี 2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
 

ปี 2562  (ปีที่ เสนอ) ปี 2561 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาทต่อ
เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อ
ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาทต่อ
เดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อ
ครัง้) 

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

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

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

4.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความ
ยั่ งยืนและความเสี่ยง 

    

-  ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ
ความเสีย่ง 

       8,500 3,000 10,000 
 
- 

-  กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 7,600 2,800 9,000 - 
5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา     

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

6.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

    

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

-  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4,600 2,400   5,000 - 
7.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี 
    

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

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมและเงนิบ าเหน็จ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
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โดยรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 
“คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 96 ถงึหน้า 98 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดบัที่ 2) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง  
เดือนธันวาคม 2562 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย
คา่ตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุ 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 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

  นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบวา่ ตามที่คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ และเพื่อให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถงึภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึงมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตาม  
ความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 96 ถึงหน้า 98 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ส่วนการขออนมุติัจดัสรรเงินบ าเหน็จในปีที่ผ่านมา ได้รับการอนมุติักรอบงบประมาณที่ 
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34,000,000 บาท แตใ่ช้จริงเพียง 32,000,000 บาท ซึง่งบประมาณเงินบ าเหน็จกรรมการในปีนี ้คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนจะพิจารณาจดัสรรให้อยูใ่นวงเงินที่น้อยกวา่ 32,000,000 บาท ตามที่ขอกรอบงบประมาณไว้เชน่กนั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ได้กล่าวชมเชยคณะกรรมการที่มุ่งมัน่ท างานและทุ่มเท
เต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด และได้ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองงบประมาณค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการว่าควรจะปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเพื่อสร้ างแรงจูงใจใน 
การท างานให้ดีย่ิงขึน้  

นางสาวพจนีย์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณตอ่ค าแนะน าของ Mr. Basant Kumar Dugar และ
จะขอรับไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการที่เหมาะสมตอ่ไป 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 และการมอบอ านาจให้แกค่ณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนในการ
จดัสรรเงินบ าเหน็จดงักล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 32,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวให้กรรมการแตล่ะคนตามความเหมาะสมตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 และ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 
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นายวิกรม คุ้ มไพโรจน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน  
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4439 หรือ

2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ

3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 หรือ

4. นางสาวพรทิพย์  ริมดสิุต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565 หรือ 

5. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญช ี
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท
ส าหรับปี  2562 สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ 
ปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวไมร่วมถงึคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจา่ยตามจริง 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ ได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชุมที่จดัส่งให้แก่
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 คน มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบญัชี รับอนุญาตดงัรายนามข้างต้น 
ไม่มีผู้ สอบบญัชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
นอกจากนี ้KPMG ได้ปฏิบติัหน้าที่ของผู้ สอบบญัชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีมีผลงานการตรวจสอบที่มีคณุภาพ
และมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น มีข้อเสนอแนะว่าการตรวจสอบบัญชีในบริษัทที่มีการ

ลงทุนข้ามชาติหรือบริษัทที่มีบริษัทในเครือในต่างประเทศนัน้มีค่าใช้จ่ายที่ตามมา บริษัทควรแต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบ

บญัชีที่มีความช านาญในแต่ละประเทศเพื่อจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามเป้าห มาย 

ที่วางไว้ อยา่งไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมานัน้หากสามารถขยายขอบเขตความสามารถของผู้ ตรวจสอบ

บญัชีให้สามารถตรวจสอบบญัชีบริษัทได้ทัง้ในและตา่งประเทศจะเป็นการลดการใช้จา่ยได้อีกทางหนึง่  
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ประธานได้กล่าวขอบคณุส าหรับค าแนะน าดงักล่าว 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในที่ประชุมวา่ ปกติค่าสอบบญัชีจะมีการปรับ
อตัราขึน้ทกุปี ท าไมปีนีไ้มมี่การปรับ และสอบถามถงึจ านวนผู้สอบบญัชีที่มีจ านวนเพิ่มขึน้เป็น 5 คน เพิ่มจากปีที่
ผ่านมาซึง่มีเพียง 4 คน  

นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงตอ่ข้อซกัถามว่าที่ปีนีค้่าสอบบญัชีไมป่รับอตัรา
ขึน้นัน้ เนื่องจากได้ขอต่อรองค่าสอบบญัชีไว้ ท่ีอตัราเดิม เนื่องจากก าไรลดลง และการที่มีจ านวนผู้ สอบบญัชี
เพิ่มขึน้นัน้เป็นการเสนอเป็นทางเลือกทีเ่พิ่มขึน้เทา่นัน้ ผู้สอบบญัชีเพียงคนเดียวที่จะลงนามสอบบญัชีให้กบับริษัท 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการได้ต่อรองกบับริษัท
ผู้สอบบญัชีและบริษทัผู้สอบบญัชีมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท จงึได้ยินยอมไมป่รับขึน้อตัราคา่สอบบญัชี และ
บริษัทผู้สอบบญัชีเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการสอบบญัชีที่ดีมากอยูแ่ล้ว 

ประธานได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่านายชยั จรุงธนาภิบาล นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
เป็นผู้หารือและต่อรองอตัราคา่สอบบญัชีกบั KPMG และประธานได้แสดงความขอบคณุนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
ตวัแทนจาก KPMG ที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั และยินยอมที่จะไมป่รับขึน้อตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่ว และได้
ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่การที่ KPMG เสนอชื่อผู้ สอบบญัชีมา 5 คนนัน้ ไม่ท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ การที่บริษัทได้ใช้บริการ
การสอบบญัชีกบั KPMG บริษัทที่ได้มาตรฐานการสอบบญัชีที่ดีนัน้เป็นผลดีกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทสอบบญัชีที่ดีจะมี
หลกัการตามมาตรฐานการสอบบญัชีให้บริษัทได้ปฏิบติัตามและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที่ 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสิุต ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนางสาว
กนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับงบการเงิน ส าหรับปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 เป็นเงินจ านวน 2,525,300 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

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 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ประธานเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยขอให้ นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นางสุธาดา สุวรรณ์ ได้รายงานรายละเอียดข้อบงัคบั ข้อ 32. ฉบบัแก้ไข โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข 

ข้อ 32 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี 
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็
ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ 
ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 32  

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้
จะเรียกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั ้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้ นคนอ่ืน ๆ 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข 

รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่นนี ้ ให้ ถื อว่าเป็ นการประชุม ผู้ถื อหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ 
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท” 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เม่ือปรากฏว่าไมมี่ข้อซกัถาม ประธานจงึเสนอที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 32 เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 
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วาระที่ 11 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไมม่ี- 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ นมี
ข้อซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

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

ประธานได้กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และจะได้น าไปพิจารณาตอ่ไป 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้ น แนะน าให้น าเคร่ืองดื่มของบริษัทไปประชาสัมพัน ธ์ 
ในร้านอาหารในเครือโออิชิด้วย และได้สอบถามถึงโรงงานท่ีผลิตฝาขวดชาของบริษัทว่าตัง้อยู่ท่ีใด ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตฝา และน า้หมกึท่ีใช้พิมพ์ใต้ฝาขวดนัน้เป็นน า้หมกึท่ีเป็นอนัตรายตอ่การบริโภคหรือไม่ 

ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นายพิษณ ุชีแ้จงเร่ืองการผลิตฝาขวด 

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

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ ถือหุ้ นอีก ประธานได้เชิญนายฐาปน 
สิริวฒันภักดี กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานของบริษัทกับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม เพ่ือแสดงถึงความรัก
ความมีน า้ใจท่ีมีระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่แม้ว่านายฐาปนจะมีอาการป่วย ก็แสดงความประสงค์ชดัเจนท่ีจะเข้า
ร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย  

นายฐาปน กล่าวขอบคุณประธานและท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนบริษัท 
คณะผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพยายามสร้างสรรค์ประโยชน์ และพฒันาธุรกิจของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะอยู่
ในภาวะการเปลี่ยนแปลงจากมาตรการภาษีในรอบปีท่ีผ่านมา แต่ก็สามารถประคองสถานการณ์และสามารถ
บริหารธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมเช่ือมัน่และวางใจวา่ผู้บริหารเห็นความส าคญัและ
จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป ในปี 2020 รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะจัดสรรงบประมาณในการโปรโมท Summer

Olympic ส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกับสินค้าเคร่ืองดื่มและอาหารของญ่ีปุ่ นเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับผู้ประกอบการ



รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 43
30 มกราคม 2562 

รวมทัง้บริษัท ซึง่บริษัทจะใช้โอกาสนีใ้ห้เป็นประโยชน์ บริษัทจะมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ร่วมกนั
ภาคภูมิใจในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ไป 

ตอ่จากนัน้ ประธานกล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุทา่นที่ได้สละเวลามาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวนันี ้และได้กล่าวอวยพรผู้ ถือหุ้นทุกท่านให้เดินทางปลอดภัย
และพบกบัส่ิงดีๆ ในชีวิต และให้มีความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 

ปิดประชุมเวลา 16.50 น. 

ลงชือ่ ประธานที่ประชมุ 

(นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู) 

ลงชือ่ เลขานกุารบริษัท 

(นางสธุาดา สวุรรณ์) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 9 เดือน 
โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที่ 20 เมษำยน 2553 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 76 ปี 

ที่อยู่ 176/48 ถนนนำงลิน้จี่ แขวงชอ่งนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - นิติศำสตร์บณัฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- -  นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (LL.M.)  
   มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
 -  นิติศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
   มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 -  นิติศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 -  เนติบณัฑิตไทย  
   ส ำนกัศกึษำอบรมกฎหมำยแหง่เนติบณัฑิตยสภำ 

ความเช่ียวชาญ กฎหมำย และกำรบริหำรจดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547 
- Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of 

Finance Reporting ปี 2547 
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ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 
- National Director Conference (NDC) ปี 2558  
- Independent Director Forum ปี 2560 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   - ประกำศนียบตัรกำรประเมินค่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

- สถำบนัปฏิรูปที่ดินไต้หวนั ร่วมกบั Lincoln Land Institute, 
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-    ประกำศนียบตัรกำรสอนสทิธิมนษุยชน 
     มหำวิทยำลยัสตรำบูร์ก ประเทศฝร่ังเศส 

- Business Future Series (BFS 3) - Sustainability for Directors 
Singapore Institute of Directors (SID) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน  ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

และประธานคณะกรรมการบริหารความยั่ งยืนและความเสี่ยง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจดัการทรัพย์สินสภากาชาดไทย 
สภำกำชำดไทย 

กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

กรรมการคณะกรรมการนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ 
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2535 - เม.ย. 2562 ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแหง่
เนติบณัฑิตยสภำ 

เนติบณัฑิตยสภำ 

2552 - 2559 กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2544 - 2558 อำจำรย์บรรยำยพิเศษ (ปริญญำตรี) 
คณะนิติศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/    ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 

กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมกำรบริษัท  5/5 ครัง้
(ณ วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562) กรรมกำรสรรหำ 4/4  ครัง้

กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 2/2  ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 11 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที่ 26 มกรำคม 2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง  

สัญชาติ ไทย 

อายุ 63 ปี 

ที่อยู่ 19/17-18 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)  

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ 
 Massey University ประเทศนิวซแีลนด์ 
- ปริญญำโทด้ำนกำรผลิตเบียร์  
 The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมำร์ก 
- ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์  
 Technical University Berlin ประเทศเยอรมน ี

ความเช่ียวชาญ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศำสตร์   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program (DAP) 2547 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็น ไมมี่กำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
บริษัทจดทะเบียน  
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส 
บริษัทจดทะเบียน  และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

รองประธานกรรมการคนที่ 1 
บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

รองประธานกรรมการ 
บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการ 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 

บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 
บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 
บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 
บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 
บริษัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม จ ำกดั 
บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
Great Brands Limited  
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 
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ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2557 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

2548 - 2557 กรรมกำร บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 
2547 - 2557 กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่กำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  กรรมกำรบริษทั   5/5 ครัง้ 
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) กรรมกำรบริหำร 12/12  ครัง้ 
 กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  5/6 ครัง้ 
 และควำมเส่ียง 

คุณสมบตัิต้องห้ามตาม -ไมมี่- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล     

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที่ 9 กมุภำพนัธ์ 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

สัญชาติ ไทย 

อายุ 51 ปี 

ที่อยู่ 100/60 ถนน เฉลมิพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) 
  Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ความเช่ียวชาญ กำรบริหำรจดักำรและกำรตลำด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) 135/2560 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็น ไมมี่กำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
บริษัทจดทะเบียน  
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและ 
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจอาหาร  
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)   

  กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วสิ จ ำกดั 

  กรรมการ 
  บริษัท ก้อยเก่ียว จ ำกดั   
  บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
  Oishi International Holdings Limited 
  Oishi Myanmar Limited 
  Oishi Group Limited Liability Company 
  บริษัท ฟูด้ส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
  บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ำกดั 
  บริษัท ฮำวี ลอจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท ฮำวี ฟูด้ ดิสตริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท เอฟแอนด์เอน็ รีเทล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั 
  บริษัท เอฟแอนด์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
  Starbucks Coffee (Thailand) Co., Ltd. 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่กำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 
กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  กรรมกำรบริษทั    5/5 ครัง้ 
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) กรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้ 
 กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  4/6 ครัง้ 
 และควำมเส่ียง 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  2/2 ครัง้ 

คุณสมบตัิต้องห้ามตาม -ไมมี่- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 

บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัท 

กรรมการอิสระ หมายถงึ กรรมการซึง่สามารถแสดงความเห็นและปฏิบติัหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ รวมถงึ
มีคุณสมบติัตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย          
ผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดงักล่าว       
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมมี่ หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับแตง่ตัง้
ให้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบ ริการ 
หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามี
ภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 
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4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษทั และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมี่นยั  
ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัที่ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชีที่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี 
กอ่นวนัที่ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษทั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ที่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทได้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัท  
จดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ) 

11. ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตาม ข้อ 3.  หรือข้อ 4. 
ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลคา่ดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น
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อิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แตง่ตัง้หรือตอ่วาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก ่ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ  และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ  

12. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถท าได้ 
โดยกรรมการอิสระรายนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

13. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั แตต้่องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระในบริษัทเหลา่นัน้ 
และค่าตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) 

 



 

56 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบติัส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น  บริษัท จึงเห็นควรก าหนดให้มี 
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้  
ผู้ ถือหุ้ นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้ นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบติัที่น ามาใช้ บริษัท  
จงึขอสงวนสิทธ์ิที่จะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานองค์การ
ของรัฐหรือใบขบัข่ีที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น และหากมีการเปล่ียนชื่อ และ/หรือนามสกลุ 
ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ (ก) ของผู้มอบฉันทะ และ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ ของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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(ข) ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ  
ผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล/กองทนุรวม 

(ข) ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ  
ผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

หนงัสือมอบฉนัทะทกุฉบบัจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้ รับมอบฉนัทะมากกว่า 
1 คน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่เพิ่มอีกจ านวน 20 บาทต่อคน ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียม
อากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกให้แกผู่้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นด้วย 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้น/เจ้าของเอกสาร และหากเป็น
เอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย “โนตารีพบับลิค” 

ส าหรับเอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย พร้อมทัง้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปลดงักล่าวด้วย 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานที่ประชมุได้ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 30 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) รวมถึงหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. (กรณีคัสโตเดียน) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com  
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หวัข้อข้อมูลส าหรับผู้ ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยให้ท่านเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวส าหรับมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล  
แบงค็อก อะ ลกัซ์ชรีู คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 

(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 เขียนที่                               

 วนัที่   เดือน     พ.ศ.     

  

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ           

 อยูบ้่านเลขที ่                       ถนน    ต าบล/แขวง  

 อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

ดงันี ้

  หุ้นสามญั                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยโปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2.) 

 1. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  

อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 2. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  

อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

 3. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  

อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม         
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชรีู คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ     

 

          ลงชื่อ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 

 

              ลงชื่อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 

 

               ลงชื่อ……………………………………………ผู้รบัมอบฉนัทะ 

(…………………............……………….) 

 

              ลงชื่อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้นายวิกรม คุ้ มไพโรจน์ หรือนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล 
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7) 
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(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 เขียนที่                                                     
             วนัที่        เดือน                            พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า       สญัชาติ                           
 อยูบ้่านเลขที ่                       ถนน   ต าบล/แขวง            
 อ าเภอ/เขต                                 จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย์    

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม            หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
  หุ้นสามญั               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ                           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยโปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.) 
 1. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  

อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  
หรือ 

 2. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  
อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  
หรือ 

 3. ชื่อ                                                             อาย ุ                        ปี  
อยูบ้่านเลขที ่   ถนน                                     ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม             
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชรีู คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
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วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 

2562 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี  2562 สิ น้สุดวันที่  

30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้หมด 

     เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
            1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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    2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

    3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ 

          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่า 
การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือ 
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ     

 

          ลงชื่อ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 
 

              ลงชื่อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 
 

               ลงชื่อ……………………………………………ผู้รบัมอบฉนัทะ 

(…………………............……………….) 
 

              ลงชื่อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 
 
 

หมายเหตุ 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้นายวิกรม คุ้ มไพโรจน์ หรือนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช หรือ   นายชัย จรุงธนาภิบาล 

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1  
ชัน้ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

วาระที่                    เร่ือง             
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่                    เร่ือง             
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

วาระที่                    เร่ือง             
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 

วาระที่                    เร่ือง             
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
วาระที่                    เร่ือง             

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
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วาระที่                    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ            
     เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 2 เดือน  

โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรกในวันที่  10 พฤศจิกำยน 2549 จนถึง
ปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

สัญชาติ ไทย 

อายุ 74 ปี 
ที่อยู่     13 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  
     กรุงเทพมหำนคร 10110 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระ - ไมมี่ - 
ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

รำยละเอียดข้อมูล ประวัติ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2562 ปรำกฏในหัวข้อ “รำยละเอียดเก่ียวกบั
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร” หน้ำที่ 92 และ “รำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี หมวด  
“ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” หน้ำที่ 183 ของรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2) 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช        

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน  

โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอสิระของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกในวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2552 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

สัญชาติ     ไทย 

อายุ 73 ปี 

ที่อยู่     เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระ - ไมมี่ - 
ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

รำยละเอียดข้อมูล ประวัติ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2562 ปรำกฏในหัวข้อ “รำยละเอียดเก่ียวกบั
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร” หน้ำที่ 93 ถึงหน้ำที่ 94 และ “รำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
หมวด “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” หน้ำที่ 183 ของรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2)  
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ 

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 11 เดือน  

โดยด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอสิระของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกในวนัที่ 8 กมุภำพนัธ์ 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

สัญชาติ ไทย 

อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ 2012/179 ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระ - ไมมี่ - 
ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

รำยละเอียดข้อมูล ประวัติ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2562 ปรำกฏในหัวข้อ “รำยละเอียดเก่ียวกบั
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร” หน้ำที่  95 และ “รำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี หมวด  
“ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” หน้ำที่ 183 ของรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบติั  
ส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรบัทราบ 
เพื่อเป็นข้อปฏิบติัส าหรับใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น 

ข้อ 12 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น  
ณ วันที่คณะกรรมการก าหนดและจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไมไ่ด้รับ 
ผลกระทบ แม้วา่ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปล่ียนแปลงแล้ว 

 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้องเป็นวนัที่ล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่เกินสอง (2) 
เดือน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย 

ข้อ 16 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
 เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แกผู่้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้   
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน  

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั  
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสียง 

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการ 
ทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม   
(1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
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 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้  
เป็นอยา่งอื่น ก็ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดนัน้เป็นผู้ออก  
จากต าแหนง่ 

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. และ 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออก 
ไปถงึบริษัท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดงักล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี 
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 21 ในกรณีที่ต าแหนง่ในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
เลือกบุคคลซึง่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ 
กรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้ามาเป็นกรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหนง่
กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าที ่ซึง่คา่ตอบแทนได้แก ่เงินเดือน เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น 
จ านวนแนน่อน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า  
จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น 
กรรมการ ในอนัที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และสอง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน  
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่ง 
ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี 
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี  
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคน  
เป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึง่เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิ  
ออกสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง  
หนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

 ถ้ากรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนด 
วนัประชมุภายในสิบส่ี (14) วนันบัแตว่นัที่ได้รับการร้องขอ 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั  
กรรมการไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิหรือ 
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และต้องปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการมีอ านาจแตง่ตัง้กรรมการหรือบคุคลอื่นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการอยา่ง
หนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งแทนคณะกรรมการ โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ 
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 อ านาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก ่กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ  
บริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัทได้ 

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น  
กรรมการของบริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ 
เป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
กรรมการผู้นัน้  

ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสญัญาใดที่บริษัทท าขึน้ 
หรือในกรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยูใ่นบริษัทและบริษัทในเครือเพิ่มขึน้หรือลดลง 

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของ 
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี  ้จะเ รียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ 
ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบ
ห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ า เป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แกบ่ริษัท 
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ข้อ 33 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจ้ง นดัประชมุโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ 
ในเร่ืองดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั  
ก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  
สาม (3) วนั โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่ใช้ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยท าเป็นหนงัสือ  
ลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ  
ก าหนด ณ สถานที่ที่ประชมุกอ่นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด ซึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะถืออยู ่
(2) ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ และวนั เดือน ปี ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉนัทะจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นผู้มอบ 
ฉันทะมีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ 
ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่ น้อยกว่า 
ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ  
ผู้ ถือหุ้ นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั  
กอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี 
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ 
เป็นประธานในที่ประชมุ 



74 
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 
เว้นแตใ่นกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ให้เป็นไปตามที่ประธาน  
ในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 37 มติของที่ประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุม  
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  

(ก) การขายโอนกิจการของบริษทัทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ าคญัให้แกบ่คุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 
(ค) การตกลง แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท

ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือข้อบงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
(ซ) การใดที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรพัย์ 

แหง่ประเทศไทยก าหนด 

ข้อ 38 กิจการที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการ ผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล 

เลขท่ี 61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 

แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมโดยสังเขป 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วสง่ email: apisara.j@oishigroup.com 
 

 

เรียน เลขานกุารบริษัท 
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จงัหวดั  ………………………………………… ประเทศ  .…….…………………………………………… 
 

รหสัไปรษณีย์  ……………………………………….. 
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