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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2563 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

วันท่ี 30 มกรำคม 2563 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล 

เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

กรรมกำรท่ีเข้ำประชุม 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความยัง่ยืนและ 
ความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

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

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร   

และกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 
9. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
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30 มกราคม 2563 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

3. นางสาวเมขลา เนติโพธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจอาหารส าเร็จรูป 

4. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายธานี พรพสิทุธ์ิศกัด์ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการผลิต 

6. นางสธุาดา สวุรรณ์ เลขานกุารบริษัท  

ผู้สอบบัญช ีและตัวแทนจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ที่เข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

2. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช 
3. นางสาวพิชญา ไพรสณัฑ์วิทย์ 
4. นางสาวอภิญญา ท าพนัธ์จาก 

5. นางสาวชตุิกาญจน์ สง่า 

โดยมีนางสาวเพียงตะวัน พงศ์ศรีศุภกร เจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง นางสาวชตุิกาญจน์ สงา่ ตวัแทนจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด นายชาคริต อนุเอกจิตร ผู้ รับมอบฉันทะจากนายอ านวย สวุรรณสกนธ์ และ
นางสาวหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลำ 14.00 น. 

นางสุธาดา สุวรรณ์  เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี ม้ี ผู้ ถื อหุ้ น 
ที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 298 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 313,127 หุ้น และผู้ ถือหุ้นที่ได้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ
จ านวน 273 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 166,864,422 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ ถือหุ้น 571 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 
167,177,549 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.1614 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35. กลา่วคือ มีจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม จึงมีจ านวนผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 828,691 หุ้น 
และผู้ ถือหุ้ นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ านวน 287 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 166,870,203 หุ้น รวมเป็นจ านวน 
ผู้ ถือหุ้ น 608 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 167,698,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4394 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ของบริษัท) 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธำนฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมทัง้แนะน ากรรมการบริษัทและ



รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 3/27 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2563 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น เพื่อชีแ้จงกรณีมีข้อซักถามที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการบริษัท
จ านวน 9 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี  ้จ านวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้นด้วย และประธานได้เรียนเชิญนายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
เพื่อกลา่วทกัทายท่านผู้ ถือหุ้นและแจ้งความประสงค์ที่จะขออนญุาตออกจากที่ประชมุก่อนเวลาเสร็จสิน้การประชมุ 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กลา่วสวสัดีกบัผู้ ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีภารกจิส าคญั 
จึงขออนญุาตลว่งหน้าในการที่จะออกจากที่ประชุมในเวลาประมาณ 15.45 น.  

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสธุาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 

นางสุธาดา ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้บริษัทได้มอบหมายให้  
บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม 
และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจะได้มกีารแจ้งเชิญท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 1 คน ที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนมาร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 
ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระที่ 1 ด้วย จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง และการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหรือแต่ละครัง้ ดังต่อไปนี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจ านวนเสียง
ตามจ านวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้  

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่เสนอ 

3. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดเห็นด้วยกบัวาระใด ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
แต่หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านนัน้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ 
ในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
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และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว 
และสง่ให้พนกังานของบริษัทเพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

4. ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง 

5. ส าหรับเสียงที ่เห็นด้วย จะนับจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที ่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจ านวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบตัรเสีย 

6. ส าหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตร
ลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า
บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน)  

7. ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัท จะท าการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบในวาระถดัไป 
หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและไม่ เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้ น โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้ น 
ของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

8. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ 
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
- วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก่อนเร่ิมด าเนินการประชุม ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชุติกาญจน์ สง่า ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียง โดยมีนายชาคริต อนุเอกจิตร ผู้ รับมอบฉันทะของนายอ านวย สุวรรณสกนธ์และนางสาวหยาดอรุณ 
ลกัษมีเศรษฐ เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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พร้อมกันนี ้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการด าเนินการประชุมบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 
และหากผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล 
เพื่อเป็นข้อมลูให้กบับริษัท ส าหรับข้อซกัถามที่ไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะต้องพิจารณาในวาระนัน้ ขอให้น าไปสอบถาม
ในวาระที่เก่ียวกับเร่ืองนัน้ ๆ หรือในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมสามารถด าเนินตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ได้ก าหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้ นท่านอื่น จากนัน้ ประธานฯ  
จึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วำระที่ 1 ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่าบริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
รายชื่อผู้ ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น ในช่วงเวลาระหว่างวันที่  
21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทได้
ก าหนดไว้แต่อย่างใด 

ที่ประชมุรับทราบ 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ซึง่ประชุมเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุม
เมือ่วนัที่ 30 มกราคม 2562 ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,677,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2562 สิน้สุดวันที่ 
30 กันยำยน 2562 และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทศัน์ภาพรวมการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมที่เก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษทัส าหรับรอบบญัชีปี 2562 เมื่อเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทศัน์แล้ว 
ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมลูสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 อันประกอบด้วยรายได้ ยอดขาย 
ก าไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรและโครงสร้าง 
ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจยัต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททัง้ทางด้านบวกและ
ด้านลบ พร้อมทัง้อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยข้อมูลที่น าเสนอเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบแบบรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2562 (1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562) กบัรอบระยะเวลา 
12 เดือนของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในการเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชมุนี ้มี 4 หวัข้อ ดงันี ้

1. ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

  บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 13,631 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 มีก าไรสุทธิ  
1,229 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22 และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18  
จากปีก่อนหน้า โดยก าไรดังกล่าวบริษัทได้หักลบค่าใช้จ่ายพิ เศษมูลค่า 22 ล้านบาทออก ซึ่งเกิดจากการ 
ตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังานเพิ่มเป็น 400 วนั จากการเปลี่ยนกฎหมายแรงงานในปี 2562 ในขณะที่ปี 2561  
มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจอาหารมลูค่า 51 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายการดงักล่าวทัง้สอง
รายการเป็นรายการที่เกิดเพียงครัง้เดียวและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด บริษัทจึงท าการปรับค่าใช้จ่ายนี ้
ออกจากก าไรสทุธิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นก าไรสทุธิของบริษัทอนัเกิดจากผลการด าเนินงานปกติจริง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
บริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งจากการเติบโตของรายได้และความสามารถในการควบคมุค่าใช้จ่าย 

หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ พบว่าทัง้กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มและ
กลุม่ธุรกิจอาหารมีรายได้และก าไรเพิ่มขึน้ 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม ในปี 2562 บริษัทกลบัมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากในปี 2561  
ซึ่งสภาวะตลาดชาพร้อมดื่มมีมูลค่าลดลงเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการเก็บภาษีสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีการปรับตวัทัง้การออกสินค้าขนาดไซส์ใหม่ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ท าให้บริษัทยงัคงสามารถครองความเป็นผู้น า
ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสงูสดุ ประกอบกับส่วนการผลิตเคร่ืองดื่ม UHT ซึง่ตัง้อยู่ที่โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
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จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ได้กลับมาด าเนินการผลิตปกติในปีที่ผ่านมา และได้รับ 
แรงสนบัสนุนจากการเติบโตของยอดส่งออกกว่าร้อยละ 15 ท าให้รายได้เติบโตร้อยละ 8.6 ในขณะเดียวกันบริษัท 
มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายจากการใช้งบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ก าไรเติบโตสูงกว่ารายได้ 
ที่ร้อยละ 13.4 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจอาหารมีผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า ทัง้รายได้เติบโตร้อยละ 7.9 
และก าไรปรับตัวเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 30.9 เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหาร การเติบโตของยอดขาย
สาขาเดิม และบริษัทสามารถควบคมุต้นทนุขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

จากนัน้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงอัตราส่วนทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึน้ อัตราก าไร
ขัน้ต้นและ อตัราก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ าหน่าย ทรงตวัจากปีที่แล้ว และอยู่ใน
ระดบัที่น่าพอใจ อตัราก าไรสทุธิ อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ของบริษัทปรับตวั
ดีขึน้จากปีก่อน เนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ จากการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการขาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานดังที่กล่าวไป ส่วนในด้านสถานะทางการเงินบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่ง ปลอดเงินกู้ ยืม มีอัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีขึ น้  อัตราส่วนเงินกู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น  
(D/E Ratio) เท่ากับ 0.0 เท่า สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนหุ้นกู้ ที่ครบก าหนดช าระทัง้หมดท าให้บริษัทไม่มี
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เหลือ และหากประเมินจากสถานการณ์การด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทพบว่าไม่มีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มภาระหนีใ้นอนาคตระยะสัน้ถึงกลาง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสามารถรองรับ
แผนการลงทุนและด าเนินธุรกิจได้เพียงพอ ท าให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคตได้ นอกจากนัน้บริษัทสามารถจา่ยเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้สงูสดุในรอบหลายปี โดยจ่ายเงินปันผลที่
อตัราร้อยละ 4 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 60.8 เพิ่มจากอัตราการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 51.7 
ส าหรับปีที่ผ่านมา 

บริษัทยังคงยึดมั่นในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับการประเมินคะแนนการก ากับดูแลกิจการด้วยคะแนนดีเลิศ 
ที่ 91 คะแนน เป็นปีที่สองติดต่อกันและที่ส าคัญยงัสงูกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวม ส่วนผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนประเมินเต็ม  
100 คะแนน สงูกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมเช่นกนั  

  ใน ด้านความส า เร็จขององค์กร บ ริ ษั ทสามารถ รักษาอันดับ เครดิ ตที่ ระดับ  “A+”  

(Single A Plus) ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากการทบทวนของ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ซึง่สะท้อนถึงสถานะผู้น า
ตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศไทย ตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จกัเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทมีโครงสร้างฐานะ 
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระดบัหนีส้ินต ่า และมีกระแสเงินสดเพียงพอ  
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2. กลยุทธ์องค์กรและควำมส ำเร็จในปีที่ผ่ำนมำ 

กลยุทธ์องค์กร 

ควำมส ำเร็จของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

  นางนงนชุ รายงานถึงความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองดื่มซึง่ยงัครองความเป็นผู้น าอนัดบั 1 ในตลาด
ชาพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งการตลาดในตลาดชาพร้อมดื่ม โออิชิน าหน้าคู่แข่งรายหลักในตลาดถึง 
ร้อยละ 13 โดยบริษัทได้ชูกลยุทธ์ “Premiumization” เนื่องจากไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนด์ 
รักสุขภาพ มีความสนใจในคุณค่าวตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และผู้บริโภคยอมจ่ายเพิ่มขึน้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด  
ท าให้บริษัทเชื่อว่าตลาดชาเขียวพรีเมียมเป็นโอกาสส าหรับบริษัท บริษัทจึงออกผลิตภัณฑ์พรีเมียมใหม่ ภายใต้ 
แบรนด์โออิชิ โกลด์ ปัจจบุนัได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และมีออกมาหลายรสชาติ โดยในช่วงหน้าร้อนปีที่ผ่านมา 
บริษัทมีการท าแคมเปญสนบัสนุนการขาย ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 กลุม่ธุรกิจคือ ธุรกิจเคร่ืองดื่ม ร้านอาหาร 
และอาหารพร้อมทาน จ านวนโค้ดของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสงูถึง 16.5 ล้านโค้ด เติบโตกว่าร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา 
บริษัทใช้งบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงบการตลาดส าหรับแคมเปญหน้าร้อนลดลงจากปีก่อน ในขณะที่
สามารถเพิ่มผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และยงัท าการตลาดให้กับธุรกิจร้านอาหารและอาหารพร้อมทานด้วย โดยบริษัทใช้
งบประมาณทัง้แคมเปญลดลงจาก 162 ล้านบาทในปี 2561 คงเหลือ 105 ล้านบาท ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น  
81 ล้านบาท ของกลุม่ธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ 24 ล้านบาทของกลุม่ธุรกิจอาหาร สว่นความส าเร็จของธุรกิจเคร่ืองดื่ม
ในโลกสื่อออนไลน์ บริษัทครองอนัดบั 1 แฟนเพจเฟสบุ๊คในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่มในประเทศไทยด้วยยอดผู้ติดตาม
กว่า 4.5 ล้านคนและยังขยายฐานผู้ บริโภคไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด  
จากจ านวนประเทศ 13 ประเทศในปีที่ผ่านมา ในปีนีข้ยายฐานผู้ บริโภคไปยังต่างประเทศ จ านวน 33 ประเทศ 
ทัว่โลก โดยปริมาณยอดขายต่างประเทศมีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 15 

ควำมส ำเร็จของธุรกิจอำหำร 

  นางนงนุช รายงานว่า บริษัทให้ความส าคญักับกลยทุธ์การเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคและการขยายตวั
ของก าลังซือ้และเมืองที่ เติบโตไปรอบนอก การขยายสาขามีความจ าเป็นมากเพื่อเป็นการตอกย า้แบรนด์ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิมและรุกคืบไปสู่ตลาดใหม่ โดยในปี 2562 มีการขยายสาขา 
ของร้านอาหารภายใต้แบรนด์ OISHI (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จ านวน 26 สาขา ท าให้ภาพรวม
ร้านอาหารภายใต้บริษัท OISHI มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 266 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งหัวใจส าคัญอีกด้านของธุรกิจ
ร้านอาหารคือ การพฒันาสร้างสรรค์เมนูใหม่ให้โดนใจผู้บริโภคทกุกลุ่ม ทัง้นีเ้พื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะสร้างสีสนั
ในการรับประทานอาหารของผู้บริโภค ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกกลุ่มให้กับแบรนด์ภายใต้ OISHI น าไปสู่ 

การบอกต่อและขยายไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ ส่วนโออิชิ เดลิเวอร่ี ยอดขายผ่านบริการ 
เดลิเวอร่ีเติบโตขึน้ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีการขยายแพลตฟอร์ม Oishi Delivery ทัง้ช่องทาง
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ oishidelivery.com และโทร 1773 ส่วนอีกช่องทางคือการสร้างความร่วมมือกับ  
Food Aggregator เช่น GrabFood, foodpanda และ Lineman เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการขายเพื่อ
เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคให้ได้เพิม่มากขึน้  
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นอกจากนี ้บริษัทยังได้เพิ่มแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย ด้วยการใช้งานผ่าน Bevfood แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นช่องทางให้แบรนด์ภายใต้ OISHI สื่อสารกับ
ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดได้แก่ การกระตุ้นยอดขายผ่าน Loyalty Program มีระบบจองโต๊ะล่วงหน้า เพื่อให้เพิ่ม
โอกาสการขายและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและร้านค้า โดยส่วนใหญ่ร้านมีรูปแบบการให้บริการแบบ
บุฟเฟต์ ส่งผลให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค มีระบบ E-coupon ทดแทนคปูองในรูปแบบกระดาษ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและตอบสนองดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ บริษัทได้เปิดตัวโมเดล 
ธุรกิจใหม่ ชาบชูิ 24 ชัว่โมง โดยยอดขายช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 10.00 น. เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากยอดขายช่วงเวลา
ปกติ และเมนทูี่วางจ าหน่ายจะเป็นเมนเูพื่อสขุภาพ งดจ าหน่ายเมนขูองทอด 

  ความส าเร็จของธุรกิจอาหารพร้อมทานที่โดดเด่น บริษัทมีการรวมแบรนด์อาหารพร้อมทาน 
ที่ เดิมเคยประกอบด้วยหลากหลายแบรนด์ เช่น  Oishi Gyoza, Oishi Sandwich ให้ เป็นแบรนด์เดียว คือ  
Oishi Eato เพื่อสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคโดยใช้แบรนด์เดียวเป็นหลกั การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น แซนวิชพลสั  
ที่มีความพรีเมียมขึน้ และเก๊ียวซ่าเพื่อการส่งออก และบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น เฟรนช์โทสแซนวิช 
ในรูปแบบพร้อมทาน เฟรนช์โทสแซนวิช “เบคอนและชีส” และ เฟรนช์โทสแซนวิช “คอร์นชีส” นอกจากนี ้ยังมี
ผลิตภณัฑ์ประเภทราเมน เช่น ราเมนผดัแห้งพร้อมรับประทาน โออิชิ อีทโตะ ราเมน “ไก่เทอริยากิผดัซอสนาเบะ” 
และ โออิช ิอีทโตะ ราเมน “แฮมผดัซอสหม่าลา่” เป็นต้น 

3. กลยุทธ์องค์กรส ำหรับปี 2563 

  บริษัทยังคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว วิสัยทัศน์ 2020 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิง 

แผนวิสยัทศัน์ของกลุม่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความส าคญักับการก้าวเป็นผู้น าธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ นในภูมิภาคอาเซียน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์หลัก 

5 ประการ ได้แก่  

(1) การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) โดยการผลกัดนัสร้างการเติบโตทัง้ในประเทศ
และในระดบัภมูิภาคอาเซียน ซึง่ยงัมีโอกาสเติบโตได้สงู โดยเน้นการเติบโตทัง้ในด้านรายได้และอตัราก าไร 

(2) ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity) สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ที่บริษัทน าเสนอ 

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

(4) การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach) มุ่งเน้นการสรรหาและสร้างช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการจดัจ าหน่ายเดิม รวมถึงการขยาย
สาขาของร้านอาหารเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึน้ 

(5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยึดมัน่ในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยเน้นการสร้าง ให้โอกาสและพฒันาทีมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ยึดหลกัคณุค่าและวฒันธรรมองค์กร อีกด้วย 
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ทิศทำงกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม ปี 2563 คือการขยายฐานผู้บริโภค โดยบริษัทใช้กลยุทธ์
แพลตฟอร์มเกมในการเพิ่มฐานกลุ่มผู้ บริโภควัยรุ่น ซึ่งผู้ บริโภคกลุ่มนีใ้ห้ความสนใจมาก โดยบริษัทร่วมมือกับ 
เกมส์ ROV ซึ่งเป็นเกมส์ที่ได้รับความนิยม การขยายฐานพรีเมี่ยมโดยออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม Oishi Gold มุ่งเน้น 
จับกลุ่มตลาดพรีเมียม ต่อยอดการเติบโตด้วยสินค้าพรีเมียม เน้นคุณค่าของวัตถุดิบใบชารางวัล Emperor Cup  
จากญ่ีปุ่ น และตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสขุภาพด้วยสินค้าน า้ตาลน้อยหรือไม่มีน า้ตาล และการขยายตลาดส่งออกผลกัดนั
การเติบโตโดยเน้นไปที่ธุรกิจส่งออกอย่างต่อเนื่อง ส าหรับตลาดหลกัอย่างกัมพูชาและลาว เราเน้นสร้างความแข็งแกร่ง 
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้ น า ในขณะที่ต้องขยายตลาดและเติบโตเพิ่มในตลาดใหม่ๆ ด้วยกลยุทธ์ 
การจดักิจกรรมที่เหมาะสมกบัแตล่ะตลาด เพื่อตอบสนองต่อกลุม่ผู้บริโภคที่แตกต่างกนั 

ทศิทำงกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจอำหำรในปี 2563 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจอาหารปี 2563 มุ่งเน้นตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวันในทุก Lifestyle และ 
ทกุโอกาสประกอบด้วย 3 กลยทุธ์ คือ 

(1) การเติบโตของธุรกิจในปัจจบุนั ผลกัดนัการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม เน้นการขยาย
สาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั และมุ่งขยายไปสูต่ลาดต่างประเทศ  

(2) การขยายฐานผู้บริโภค น าเสนอแบรนด์ใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริโภคสู่ตลาดพรีเมียม 
น าเสนอทางเลือกอาหารที่ดีต่อสขุภาพ และการสร้างสรรค์นวตักรรมเมนใูหม่  

(3) Digital and Technology เพื่อเป็นการสง่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กบัผู้บริโภค โดยการ
เปิดตัว BevFood Application ที่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ บริโภคยุคใหม่  Data Analytic เพื่ อบ ริหาร
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภค และต้องพฒันาระบบ IT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของร้านอาหาร 

กลยุทธ์ของอำหำรพร้อมทำน ปี 2563 ประกอบด้วย  

(1) การสร้างแบรนด์และสื่อสารกบัผู้บริโภค โดยการสร้างตรา “โออิชิ อีทโตะ” ให้เป็นผู้น า
ด้านอาหารพร้อมทานสไตล์ญ่ีปุ่ น และผนึกก าลงักบัชาเขียวโออิชิ และร้านอาหาร เพื่อเติบโตไปด้วยกนั 

(2) นวตักรรมด้านอาหาร โดยสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มสินค้าด้วยสินค้าที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภคและเทรนด์ใหม่ ๆ และน าเสนอสินค้ากลุม่ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย 

(3) ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางหลัก ได้แก่ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซือ้ รวมถึงขยายช่องทางฟู้ด เซอร์วิส และขยายตลาด 

4. รำงวัลควำมส ำเร็จองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวลัด้านต่าง ๆ ดงันี ้

(1) Thailand’s Most Social Power Brand 2019 (จากนิตยสาร BrandAge และ 
ไวซ์ไซท์ – บริษัทผู้ น าการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดีย) โดยโออิชิได้รางวัลใน 2 หมวด คือ สุดยอดแบรนด์ 
ทรงพลงับนโซเชียลมีเดีย ทัง้ในหมวดร้านอาหารญ่ีปุ่ น และ หมวดชาเขยีวพร้อมดื่ม 
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(2) Thailand’ Most Admired Brand 2019 (จากนิตยสาร BrandAge) ให้เป็น
แบรนด์ที่น่าเชื่อถือเป็นอนัดบัหนึ่งในกลุม่ชาพร้อมดื่ม  

(3) อย.ควอลิตี ้อวอร์ด (จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ในฐานะ
สถานประกอบการด้านผลิตภณัฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีคณุภาพ และจริยธรรมในการผลิต 

ด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน  

บริษัท ได้วางแนวทางให้ทัง้ 3 กลุม่ธุรกิจ มีการพฒันาความยัง่ยืนทัง้ 3 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านเศรษฐกิจ  

บริษัทพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในการขบัเคลื่อนธุรกิจให้ตอบโจทย์พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค อาทิ การให้ความส าคัญด้านสุขภาพและสุขอนามัยของผู้บริโภค (Health & 

Wellness) โดยพัฒนาสูตรอาหารและเคร่ืองดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ 
อย่างเช่น เคร่ืองดื่ม โออิชิ โกลด์ ที่มีทัง้สูตรไม่มีน า้ตาล และหวานน้อย รวมทัง้ ชาเขียวโออิชิ รสต้นต ารับ และ  
รสข้าวญ่ีปุ่ น ที่มีการปรับลดความหวาน จนได้รับเคร่ืองหมายทางเลือกสขุภาพ หรือ Healthier Choice 

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีโรงงานผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการระบบก าจัดของเสียที่มี
ประสิทธิภาพ เร่ิมมีการปรับลดปริมาณการใช้พลาสติกกบั packaging ใสอ่าหาร 

(3) ด้านสงัคม 

โออิชิด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชน มีโครงการ CSR ช่วยเหลือ
สงัคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทยงัคงสานต่อ
โครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการ “ให้” โดยให้ความช่วยเหลือผู้ ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมผ่านกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ เช่น งานมอบทุนบุตรพนักงานที่จัดขึน้เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้งานสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ, 
โครงการ “ให้” น า้ดื่มสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน, โครงการ “อิ่มจัง” มือ้พิเศษ ร้านชาบูชิ เพื่อสร้าง 
ความยัง่ยืนทัง้ตอ่องค์กร ชมุชนและสงัคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

จากนัน้ นางนงนชุ ได้มอบหมายให้นางสธุาดา สวุรรณ์ เลขานุการบริษัท รายงานการด าเนินงาน
ด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

นางสุธาดา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความส าคัญและมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
ในการด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หัวข้อย่อย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  และในรายงานประจ าปี หน้าที่ 178 ถึงหน้าที่ 179 ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มี 
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การอบรมในหลักสูตร “Oishi Anti-Corruption: พลังโออิชิ ต้านทุจริต คอร์รัปชั่น” แก่พนักงานโดยหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG 
รุ่นที่ 30/2559 และหลกัสตูร Corruption and Control Workshop รุ่นที่ 3/2562 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นการตอกย า้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์และแนวทาง
ปฏิบตัขิองบริษัทในเร่ืองดงักลา่วอยา่งชดัเจนและถกูต้อง เพือ่ให้นโยบายดงักลา่วบรรลผุลในทางปฏิบตัิ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายกิตติชยั เอกไพบลูย์กุล ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการแจกคปูอง 250 บาท 
ที่บริษัทได้งดแจกในปีนีเ้ป็นปีแรก โดยเสนอความเห็นให้แจกเป็นบัตรส่วนลดส าหรับผู้ ถือหุ้นให้มาทานอาหาร 
ในเครือบริษัท โดยหากทานครบ 500 บาท จ่าย 250 บาท 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ให้ค าแนะน าดังกล่าว และแจ้ง
ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นว่าจะน าไปพิจารณาต่อไป 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ ถือหุ้ นที่มาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นถึงการไม่แจก 
ของช าร่วยของบริษัทในครัง้นีว่้า บริษัทควรปรับเป็นการแจกเบนโตะเซ็ทแทนการแจกอาหารว่างประเภทเบเกอร่ี 
และควรจะมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มรสชาติใหม่ ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทดลองชิม รวมถึงเร่ืองคปูองหมดอายแุละไม่ได้รับการ
ต่ออายจุากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เนื่องจากไม่มีอ านาจในการตดัสินใจดงักลา่ว 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ ถือหุ้ นที่ได้แสดงความคิดเห็นและ 
ให้ค าแนะน าดงักลา่ว และได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นถึงการที่บริษัทพยายามที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีในการงดแจกของช าร่วย และการที่บริษัทได้ตัง้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้บัตรสมนาคุณต่าง ๆ  
ซึง่ผู้ ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เห็นด้วย และขอรับไว้พิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 

นายประเสริฐ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้ นที่มาด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบ
ส าหรับการผลิตชาเขียว ที่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้ชี แ้จงให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึง 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและได้เตรียมการแล้ว โดยบริษัทได้เข้าไปร่วมในไลน์ธุรกิจ Food Aggregator แม้ว่า
บริษัทจะมีธุรกิจเดลิเวอร่ีเป็นของตนเองด้วยก็ตาม นอกจากนัน้ บริษัทได้พฒันารูปแบบธุรกิจให้สามารถแข่งขนัได้ 
โดยเพิ่มศักยภาพทางด้าน  IT เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการและผู้บริหารทกุท่านตระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคญัของแผนรองรับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจของ
บริษัทอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการที่บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีทีม
คณะท างานอนัประกอบด้วยผู้บริหารจากหลายหน่วยงานที่จะน าเร่ืองที่เป็นความเสี่ยงกบัการประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
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ของบริษัทเข้าที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการด าเนินงานและเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงในปัจจุบัน บริษัทได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างมากมาย  

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ได้ชี แ้จงเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบในการจัดท าชาเขียว 
ของบริษัทว่า ได้สั่งซือ้ใบชาเขียวจากธรรมชาติในประเทศไทย ที่เป็นแหล่งผลิตที่ผลิตชาเขียวได้มากที่สุด  
โดยสั่ งซื อ้ ต่ อ ปีป ระมาณ  1,431 ตัน  (ชาแห้ ง) ซึ่ ง เที ยบ เท่ า ร้อยละ 8 ของผลผลิ ตชาเขียวที่ ผลิ ต ได้ 
ในประเทศไทย จึงไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองของการขาดแคลนวตัถดุิบ และบริษัทได้สัง่ซือ้จากบริษัทจดัหาหลายราย
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สดุ 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ได้กล่าวเสริมถึงความยัง่ยืนของธุรกิจของบริษัทที่สามารถพิจารณาได้
จากการเติบโตของยอดขายที่สามารถครองตลาดผู้ บริโภคได้ และได้เพิ่มฐานผู้ บริโภครุ่นใหม่ เพิ่มมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์ เช่นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม คาบูเซฉะ ซึ่งเป็นชาเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมโดยได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจภุณัฑ์ด้วย หากบริษัทยงัคงครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดความยัง่ยืนทาง
ธุรกิจ 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้ นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าในการจัดท าโฆษณา 
ของบริษัทให้เรียนเชิญ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็น presenter เพื่อช่วยในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงได้สอบถามถึงบธูผลิตภณัฑ์ของบริษัทซึ่งรวมสินค้าอาหารส าเร็จรูปส าหรับให้ผู้บริโภคสามารถ
อุ่นในไมโครเวฟได้ด้วยตนเอง ว่าได้มีการพิจารณาด าเนินการแล้วหรือไม่ 

นายฐาปน สิริวฒันภักดี กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ ถือหุ้น ส าหรับค าชมเชยและค าแนะน าต่าง ๆ  
ที่มีให้กับบริษัทเสมอมา พร้อมทัง้ได้ชีแ้จงว่าขอเป็นผู้บริหารที่ช่วยผลกัดนัธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ส่วนการจดัตัง้
บูธผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมสินค้าอาหารส าเร็จรูปส าหรับให้ผู้บริโภคสามารถอุ่นในไมโคเวฟได้ด้วยตนเองนัน้ 
ขณะนีย้ังไม่ได้ด าเนินการดังกล่าว แต่บริษัทได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ้
บ้างแล้ว  

นางสาวสพุร ปทุมสวุรรณวดี ได้สอบถามถึงเร่ืองภาวการณ์ขาดแคลนน า้ส่งผลกระทบให้กับบริษัท
บ้างหรือไม่ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวแสดงความขอบคุณ และได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ และโรงงานได้ด าเนินการและรายงานการใช้น า้ 
ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลในเร่ืองนี ไ้ด้ทราบและเป็นตามเกณฑ์ของมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงใช้วิธีสื่อสารให้กับชุมชนรอบโรงงานใด้ทราบว่าการใช้น า้ของโรงงานนัน้ ไม่ได้ท าให้เกิดผล
กระทบอย่างใดกบัคณุภาพของน า้ หรือปริมาณน า้ที่ชมุชนได้ใช้กนัเป็นปกติ 

นางสาวสราวีย์ เจนวุฒิกมลชัย ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเร่ืองการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทไปในต่างประเทศจ านวน 33 ประเทศ ตามที่นางนงนุชได้รายงานให้ที่ประชุมทราบนัน้ ได้ส่งออกไปที่ประเทศ
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ใดเป็นหลักและในสัดส่วนเท่าใด และได้แนะน าให้บริษัทจัดท ากระเป๋าผ้าเพื่อแจกให้ผู้ ถือหุ้ นแทนการมอบบัตร
อภินนัทนาการ  

นางนงนชุ บูรณะเศรษฐกุล ได้มอบหมายให้นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
ธุรกิจเคร่ืองดื่มเป็นผู้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้น  

นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเคร่ืองดื่ม ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบว่า
ปัจจุบันบริษัทได้ส่งออกเคร่ืองดื่มไปยังต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 22 โดยประเทศที่ส่งออกสูงสุด คือประเทศ
กมัพชูาร้อยละ 70 และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 20 และประเทศอื่น ๆ อีกร้อยละ 10 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวตอบผู้ ถือหุ้ นว่าในเร่ืองของกระเป๋าผ้าที่ผู้ ถือหุ้ นได้แนะน า 
ให้จดัท านัน้จะรับไว้พิจารณา 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ได้
ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน สญัญาว่าจะยังคง
ปฏิบติัหน้าที่อย่างหนกั ด้วยความเพียรพยายาม พร้อมด้วยสติปัญญา เพื่อให้เกิดความส าเร็จสมดงัวตัถปุระสงค์และ 
ความมุ่งหมายของบริษัทต่อไป และบริษทัจะน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีคณุค่าไปพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่  30 กันยำยน 2562 พร้อมทัง้
รำยงำนของผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จดัท างบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 
30 กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้ สอบบัญชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี แ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป โดยบรรยายถึงภาพรวม
ของผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทัง้รายได้และค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับ 2562 
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไว้ในหน้า 194 ถึงหน้า 298 ของรายงานประจ าปี ที่ได้จดัส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
งบการเงนิส าหรับปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอยีดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,698,873 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  
ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
โดยขอให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,234,451,611 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่  1/2562-2563 เม่ือวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการรอบบัญชีปี 2562 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้น 4.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้
จ านวน 750,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 60.80 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 543,750,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงิน 
ปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,698,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และจะขอออกจากที่ประชุมเป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และตามที่กฎหมายและข้อ 36 แห่งข้อบงัคบั 
ของบริษัทก าหนดให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเนื่องด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธาน
กรรมการ มีภารกิจที่ส าคญัและได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเร่ิมประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วว่า จะขออนุญาต 
ออกจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเวลา 15.45 น. ประกอบกบัผู้ ถือหุ้นได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัการผลการด าเนินการธุรกิจ
ของบริษัทเป็นจ านวนมาก ท าให้การประชุมในวาระที่  3 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัท 
ใช้เวลานาน ประธานฯ จึงได้ขอเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3  

นางสาวกีรติกา แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 
ในการพิจารณาเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3 เนื่องจากผู้ ถือหุ้นจะไม่ทราบลว่งหน้าว่าจะพิจารณา
วาระที่ 6 ก่อน ซึง่อาจเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการที่จะมาเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาในวาระดงักล่าวได้ 

นายวิชาญ พนิตวรภูมิ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่าการเปลี่ยน
ล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3 นัน้ สามารถด าเนินการได้โดยจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม ในการนี ้เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถด าเนินการไปได้ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชมุโปรดพิจารณาลงมติอนมุตัิการเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6  

ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,677,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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จากนัน้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอยีดการพิจารณาวาระที่ 6 ต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานให้ที่ประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนักับ
หนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายประสทิธ์ิ โฆวไิลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

ประธานฯ แสดงความประสงค์ขอออกจากที่ประชุมพร้อมกับกรรมการอีก 2 ท่าน ที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ 
แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระและมอบหมายให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธาน  
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุแทน 

จากนัน้ นายวิกรม รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

1. ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าว 
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ
มายงับริษัท 

2. คณะกรรมการสรรหาของบริษัท จึงได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 
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คณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงมีคณุสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและ 
มีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการด าเนินงาน 
ของบริษัท  

 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นว่า นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดเวลาที่ได้ท าหน้าที่
กรรมการบริษัทมาเป็นเวลารวม 9 ปี 9 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นนี ้จะมีระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งรวมทัง้สิน้ 12 ปี 9 เดือน ท่านได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับ นำยพิษณุ วิเชียรสรรค์  และนำงนงนุช บูรณะเศรษฐกุล นัน้ เป็นผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด มีบทบาทส าคัญ 
ในคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการพฒันา
ธุรกิจและการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทได้อย่างกว้างขวาง 

 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อเลือกตัง้ 

 1)  นายประสิทธ์ิ   โฆวิไลกลู  
 2)  นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์  
 3)  นางนงนชุ   บรูณะเศรษฐกลุ  

 กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบริษัทดงักลา่วข้างต้นต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประวตัิย่อและข้อมลูของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ในหน้าที่ 44 ถึง
หน้าที่ 52 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระนี ้ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมตอินุมตัิเลือกตัง้กรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน และสง่ให้พนกังานของบริษทัเพื่อน ามานบัคะแนนเสียงต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
ผลการนบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน ดงันี ้

1. นายประสทิธ์ิ โฆวไิลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วยจ านวน 167,698,693 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

เห็นด้วยจ านวน 167,697,473 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน  1,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
บตัรเสียจ านวน 20 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเสี่ยง และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นด้วยจ านวน 167,697,593 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 1,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้เมือ่เสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง นายฐาปน ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเข้าห้องประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุต่อไป 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2563 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยขอให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชมุทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม
แนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ  
และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ส าหรับเดือน
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเดียวกนั
กบัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในการสง่เสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
มากยิ่งขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้ปรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบีย้ประชุมจากเดิมที่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนเพียงรูปแบบเดียว โดยมี
รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี ้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ 
ปี 2562 และปี 2563 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อครัง้) 

1.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท     
-  ประธาน 40,000 24,000 40,000 24,000 
-  รองประธาน 30,000 12,000 30,000 12,000 
-  กรรมการ 25,500 10,800 25,500 10,800 

2.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
-  ประธาน 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

3.   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร     
-  ประธาน 8,500 1,500 8,500 1,500 
-  กรรมการ 7,600 1,400 7,600 1,400 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2563 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อครัง้) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อครัง้) 

4.   ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำม
ยั่งยืนและควำมเสี่ยง 

    

-  ประธาน 8,500 3,000 8,500 3,000 

-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 
5.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ     

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

6.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

    

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

-  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4,600 2,400 4,600 2,400 
7.  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกับดูแล

กจิกำรที่ด ี
    

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

ค่ำตอบแทนและสิทธปิระโยชน์อื่น
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม
และเงนิบ ำเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 109 ถึงหน้า 111 ของรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่ง 
ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาด้วย ล าดบัที่ 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2563 

เห็นด้วยจ านวน 167,205,394 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7057 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 493,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2940 
งดออกเสียงจ านวน 300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 โดยขอให้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี  2563 เป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 32,000,000 บาท รวมถึง 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 109 ถึงหน้า 111 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code  
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ส่วนการขออนุมัติจัดสรรเงินบ าเหน็จในปีที่ผ่านมา ได้รับการอนุมัติกรอบ
งบประมาณที่ 32,000,000 บาท แต่ใช้จริงเพียง 26,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณเงินบ าเหน็จกรรมการในปีนี ้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจดัสรรให้อยู่ในวงเงินที่น้อยกว่า 32,000,000 บาท ตามที่ขอกรอบ
งบประมาณไว้เช่นกนั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการ
จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 และการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการ
จดัสรรเงินบ าเหน็จดงักลา่ว ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 32,000,000 บาท พร้อมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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เห็นด้วยจ านวน 167,205,294 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7056 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 493,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2941 
งดออกเสียงจ านวน 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงนิส ำหรับปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2563 และ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ของ
บริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ 
2. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 

3. นางสาวพิชญา  ไพรสณัฑ์วิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9694 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชี 
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัท 
ส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 2,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 84,700 บาท ทัง้นี ้ 
ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้น 
ไม่มีผู้ สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
นอกจากนี ้KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคณุภาพ
และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงนิ ส าหรับปี 2563 ตามรายละเอยีดที่เสนอ 
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ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 หรือ นางสาวพิชญา ไพรสณัฑ์วิทย์
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับ
งบการเงิน ส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 2,610,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,698,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เพื่อ
เพิ่มสภาพคลอ่งให้กบัหุ้นของบริษัท โดยขอให้นายกฤษฎา วรรธนะภาคนิ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้รายงานต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาแนวทางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้ นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการลดมลูค่าหุ้นที่ตราไว้  
จากเดิมมูลค่าหุ้ นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้ นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนหุ้ นสามัญของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 
187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาท เป็น 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าที่ตราไว้ จ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่จะมีจ านวนเพิ่มขึน้ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง อนึ่ง ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ของบริษัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375,000,000 บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิ  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่าการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นของบริษัทดงักลา่วจะเป็นการเพิ่มอตัราการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยอยา่งไร 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นจะเป็นการเพิ่ม
จ านวนหุ้นของบริษัทเป็นสองเท่าตัว และราคาหุ้นของบริษัทจะขึน้กับราคาตลาด ณ ขณะที่มีการเทรดหุ้นซึ่งราคาหุ้น 
จะลดลงคร่ึงหนึ่งด้วย จะเป็นการสง่เสริมให้มีการเทรดหุ้นของบริษัทมากขึน้  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามรายละเอยีดที่เสนอ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามรายละเอียด 
ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง  
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,698,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน  300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน 

จดทะเบียนของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 
ของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยขอให้ 
นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจ าเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน
ของบริษัท จากเดิมดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 187,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามญั 187,500,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธ์ิ - หุ้น (-)” 

 แก้ไขเป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 375,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามญั 375,000,000 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธ์ิ - หุ้น (-)” 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามรายละเอียด 
ที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 167,698,894 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 12 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มี-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้น
มีข้อซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดงันี ้

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ ถือหุ้ นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าว่าการจัดกิจกรรม 

Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ข้อมูลผลประกอบการพร้อมการวิเคราะห์ 

เชิงการบริหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ บริษัทควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกไตรมาส นอกจากนัน้ ได้สอบถาม 

ในที่ประชมุดงัต่อไปนี ้ 

1. รายงานการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองดื่มที่นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุได้ชีแ้จงกบัรายงาน

ในเร่ืองเดียวกนัในรายงานประจ าปี 2562 นัน้ไม่ตรงกนั  

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าข้อมลูของรายงานงบการเงินในส่วนของธุรกิจ

เคร่ืองดื่มในหน้าที่ 54 ของรายงานประจ าปีนัน้แสดงให้เห็นโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทซึ่งรายงานยอดขาย

และรายได้รับอื่นๆ ในที่นีร้วมถึงดอกเบีย้รับ และรายได้ที่ เกิดจากบริษัทย่อยต่าง ๆ แต่ในส่วนที่นางนงนุช  

ได้รายงานไปนัน้ไม่รวมรายการดังกล่าว ทัง้นีเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงในแง่ของการบริหาร 

ตวัเลขดงักลา่วจึงไม่ตรงกนั 

2. รายงานงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงรายได้รวมที่เติบโตขึน้แต่ก าไรสุทธิลดลงอย่างมี

นยัส าคญั 

นายกฤษฎา ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า รายได้มากขึน้แต่ก าไรสทุธิลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมานัน้ เป็นเหตมุา

จากการจัดรายการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการขายในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสที่โดยปกติแล้วมียอดขาย 
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ที่ลดลง ทัง้นี ้การเพิ่มจ านวนสาขาให้มากขึน้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทางคณะกรรมการให้ความส าคัญ อย่างไรก็ตาม  

รายได้จากการด าเนินการดงักลา่วจะแสดงในรายงานงบการเงินในภายหลงั จึงท าให้รายได้และก าไรสทุธิไม่สอดคล้องกนั  

3. การเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร Same Store Sales Growth (SSSG) เป็นอย่างไร  

และการเติบโตของรายได้มาจากกลุม่ผู้บริโภครายเดิม หรือผู้บริโภครายใหม ่ 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.7 

สาเหตุมาจากจ านวนผู้ บริโภคที่มาใช้บริการที่ร้านเพิ่มจ านวนขึน้ ท าให้ยอดขายตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 

เติบโตดีขึน้ ในขณะที่ไตรมาสที่ 4 นัน้ บริษัทได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกบัผู้บริโภคหนัมาใช้บริการ

ผ่านช่องทาง Food Aggregator  มากขึน้ 

4. ปัจจุบัน แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารผ่านช่องทาง online ของบริษัทนัน้เร่ิมลดลง  
ดงันัน้ จึงขอสอบถามถึงแนวทางของธุรกิจในอนาคตโดยค านึงถึงคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

นางนุงนุช ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแนวนโยบายพัฒนาต่อยอดช่องทางการจ าหน่าย
อาหาร online ของบริษัทอย่างตอ่เนื่อง ซึง่บริษัทได้ค านึงถึงธุรกิจ Food Aggregator อาทิ GrabFood และ foodpanda 
ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีนัยส าคัญ โดยเป็นพืน้ที่ที่ท าให้ผู้ บริโภคเข้าถึงการใช้บริการ 
ได้มากขึน้และผลักดันให้มีการเติบโตของร้านอาหารขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้  การพัฒนาช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย online จึงต้องควบคู่ไปกบัการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ Food Aggregator 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในวันนี  ้ซึ่งถือเป็นก าลังใจและแรงสนับสนุนที่ส าคัญ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนัน้จึงกล่าวปิดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ปิดประชุมเวลำ 17.14 น.  

ลงชื่อ  -ประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู-  ประธานทีป่ระชมุ 

 (นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู)  

ลงชื่อ  -สธุาดา สวุรรณ์-  เลขานกุารบริษัท 

 (นางสธุาดา สวุรรณ์) 
 


