
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 14 
30 มกราคม 2563 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วันที ่30 มกราคม 2563 
ณ ห้องแกรนดฮ์อลล ์1 ช้ัน 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซซ์ูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล 

เลขที ่61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรหิารความยั่งยืนและ 
ความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

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

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายพิษณุ วิเชียรสรรค ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
9. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 15 
30 มกราคม 2563 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม 

3. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจอาหารส าเรจ็รูป 

4. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายธานี พรพสิทุธิ์ศกัด์ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการผลิต 

6. นางสธุาดา สวุรรณ ์ เลขานกุารบรษิัท  

ผู้สอบบัญช ีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

2. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช 
3. นางสาวพิชญา ไพรสณัฑวิ์ทย ์
4. นางสาวอภิญญา ท าพนัธจ์าก 

5. นางสาวชตุิกาญจน ์ สง่า 

โดยมีนางสาวเพียงตะวัน พงศศ์รีศุภกร เจา้หนา้ที่จากบริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง นางสาวชตุิกาญจน ์สงา่ ตวัแทนจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด นายชาครติ อนุเอกจิตร ผูร้บัมอบฉันทะจากนายอ านวย สวุรรณสกนธ ์และ
นางสาวหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ ตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย เป็นผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นางสธุาดา สวุรรณ ์เลขานกุารบรษิัท รายงานต่อที่ประชมุใหท้ราบว่า ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง จ านวน 298 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 313,127 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่ไดม้อบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 273 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุน้ 166,864,422 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้ 571 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 167,177,549 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 89.1614 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 187,500,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 35. กลา่วคือ มีจ านวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดเ้กินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแลว้ไดมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
เพิ่มเติม จึงมีจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 321 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 828,691 หุน้ และผูถื้อหุน้ 
ที่ไดม้อบฉันทะเขา้รว่มประชุม จ านวน 287 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 166,870,203 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้ 608 ราย 
ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 167,698,894 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 89.4394 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท) 

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พรอ้มทัง้แนะน ากรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร
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ของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมดงัรายนามขา้งตน้ เพื่อชีแ้จงกรณีมีขอ้ซักถามที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการบริษัทจ านวน 9 คน 
เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จ  านวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าบริษัทไดเ้ชิญผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างตน้ด้วย และประธานไดเ้รียนเชิญนายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
เพื่อกลา่วทกัทายท่านผูถื้อหุน้และแจง้ความประสงคท์ี่จะขออนญุาตออกจากที่ประชมุก่อนเวลาเสรจ็สิน้การประชมุ 

นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี กลา่วสวสัดีกบัผูถื้อหุน้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีภารกจิส าคญั 
จึงขออนญุาตลว่งหนา้ในการที่จะออกจากที่ประชุมในเวลาประมาณ 15.45 น.  

ต่อจากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสธุาดา สุวรรณ ์เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงหลกัเกณฑ์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 

นางสุธาดา ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครัง้นี ้ บริษัทไดม้อบหมายให ้ 
บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม 
และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง รวมถึงจะไดม้กีารแจง้เชิญท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 1 คน ที่มีความประสงค์
จะเขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนมารว่มตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
ในวาระที่ 1 ดว้ย จากนัน้ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียง และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
หรือแต่ละครัง้ ดังต่อไปนี ้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีจ านวนเสียง
ตามจ านวนหุน้ที่ท่านถืออยู่หรือรบัมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้  

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง บรษัิทจะถือว่าผูถื้อหุน้ทกุทา่นมมีติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิตามที่เสนอ 

3. หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเห็นดว้ยกบัวาระใด ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
แต่หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านนั้นยกมือและออกเสียงลงคะแนนพรอ้มลงลายมือชื่อ 
ในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

ทั้งนี  ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใน
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธานฯ 
จะขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอใหผู้ถ้ือ
หุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
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ออกเสียงลงคะแนนก็ตาม พรอ้มลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งใหพ้นักงานของ
บรษิัทเพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่า เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่าน
จากใบมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะ
ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง 

5. ส าหรบัเสียงที่เห็นดว้ย จะนับจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลบดว้ยจ านวนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสีย 

6. ส าหรบักรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตร
ลงคะแนน หรือกรณีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมอบใหบ้ริษัท หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า
บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบับริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน)  

7. ประธานฯ หรือเลขานกุารบรษิัท จะท าการแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในวาระถดัไป 
หรืออย่างชา้จะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและไม่ เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้น 
ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

8. มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบไม่ตอ้งลงมติ 
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม  
- วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ตอ้งได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก่อนเริ่มด าเนินการประชุม ประธานฯ ไดเ้ชิญนางสาวชุติกาญจน ์สง่า ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เขา้ร่วมตรวจสอบการนบัคะแนน และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียง โดยมีนายชาคริต อนุเอกจิตร ผู้รับมอบฉันทะของนายอ านวย สุวรรณสกนธ์และนางสาวหยาดอรุณ 
ลกัษมีเศรษฐ เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย แสดงความประสงคข์อเขา้รว่มตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 
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พรอ้มกันนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการด าเนินการประชุมบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านแล้ว 
และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล 
เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บับรษิัท ส  าหรบัขอ้ซกัถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะตอ้งพิจารณาในวาระนัน้ ขอใหน้ าไปสอบถาม
ในวาระที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ หรือในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมสามารถด าเนินตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ได้ก าหนดไว้ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น จากนั้น ประธานฯ  
จึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที ่1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่าบริษัทไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และ/หรือ
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลาระหว่างวันที่  
21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.oishigroup.com) 
และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการใหส้ิทธิ ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่ เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัท 
ไดก้ าหนดไวแ้ต่อย่างใด 

ที่ประชมุรบัทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที ่30 มกราคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 ที่ไดส้่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอการแกไ้ขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถามหรือแกไ้ขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติรบัรองรายงาน 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2562 ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง 
ดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,677,493 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที ่
30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทศันภ์าพรวมการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมที่เก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบริษทัส าหรบัรอบบญัชีปี 2562 เมื่อเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทศันแ์ลว้ 
ไดร้ายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบบญัชีปี 2562 ซึ่งเป็นขอ้มลูสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 อันประกอบดว้ยรายได ้ยอดขาย 
ก าไร ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรและโครงสรา้ง 
ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจยัต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททัง้ทางดา้นบวกและ
ด้านลบ พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสังเขป โดยข้อมูลที่น  าเสนอเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบแบบรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี 2562 (1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2562) กบัรอบระยะเวลา 
12 เดือนของปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) ทัง้นีเ้พื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในการเปรียบเทียบ
และวิเคราะห ์โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชมุนี ้มี 4 หวัขอ้ ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

  บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 13,631 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 มีก าไรสุทธิ  
1,229 ล้านบาท เติบโตรอ้ยละ 22 และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18  
จากปีก่อนหน้า โดยก าไรดังกล่าวบริษัทได้หักลบค่าใช้จ่ายพิ เศษมูลค่า 22 ล้านบาทออก ซึ่งเกิดจากการ 
ตัง้ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังานเพิ่มเป็น 400 วนั จากการเปลี่ยนกฎหมายแรงงานในปี 2562 ในขณะที่ปี 2561  
มีค่าใชจ้่ายพิเศษจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจอาหารมลูค่า 51 ลา้นบาท แต่เนื่องจากรายการดงักล่าวทัง้สอง
รายการเป็นรายการที่เกิดเพียงครัง้เดียวและไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด บริษัทจึงท าการปรบัค่าใชจ้่ายนี ้
ออกจากก าไรสทุธิ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็นก าไรสทุธิของบรษิัทอนัเกิดจากผลการด าเนินงานปกติจริง ๆ ซึ่งจะเห็นไดว่้า
บรษิัทมีก าไรเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกรง่จากการเติบโตของรายไดแ้ละความสามารถในการควบคมุค่าใชจ้่าย 

หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ พบว่าทัง้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและ
กลุม่ธุรกิจอาหารมีรายไดแ้ละก าไรเพิ่มขึน้ 

ส าหรบักลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ในปี 2562 บริษัทกลบัมาฟ้ืนตัวไดอ้ย่างแข็งแกร่งจากในปี 2561  
ซึ่งสภาวะตลาดชาพรอ้มดื่มมีมูลค่าลดลงเนื่องจากนโยบายรฐับาลในการเก็บภาษีสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีการปรบัตวัทัง้การออกสินคา้ขนาดไซสใ์หม่ ออกผลิตภณัฑใ์หม่ ท าใหบ้ริษัทยงัคงสามารถครองความเป็นผูน้  า
ดว้ยส่วนแบ่งการตลาดสงูสดุ ประกอบกับส่วนการผลิตเครื่องดื่ม UHT ซึ่งตัง้อยู่ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
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จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รบัผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ไดก้ลับมาด าเนินการผลิตปกติในปีที่ผ่านมา และได้รับ 
แรงสนบัสนุนจากการเติบโตของยอดสง่ออกกว่ารอ้ยละ 15 ท าใหร้ายไดเ้ติบโตรอ้ยละ 8.6 ในขณะเดียวกันบริษัท 
มีการประหยัดค่าใชจ้่ายในการขายจากการใชง้บการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหก้ าไรเติบโตสูงกว่ารายได ้
ที่รอ้ยละ 13.4 

ส าหรบักลุ่มธุรกิจอาหารมีผลประกอบการที่ปรบัตวัดีขึน้จากปีก่อนหนา้ ทัง้รายไดเ้ติบโตรอ้ยละ 7.9 
และก าไรปรบัตัวเพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 30.9 เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขารา้นอาหาร การเติบโตของยอดขาย
สาขาเดิม และบรษิัทสามารถควบคมุตน้ทนุขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงาน  

จากนั้นไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบถึงอัตราส่วนทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่ปรบัตัวดีขึน้ อัตราก าไร
ขัน้ตน้และ อตัราก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ าหน่าย ทรงตวัจากปีที่แลว้ และอยู่ใน
ระดบัที่น่าพอใจ อตัราก าไรสทุธิ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราผลตอบแทนสินทรพัยข์องบรษิัทปรบัตวั
ดีขึน้จากปีก่อน เนื่องจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ จากการเติบโตของรายได ้ในขณะที่ลดค่าใชจ้่ายในการขาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานดังที่กล่าวไป ส่วนในดา้นสถานะทางการเงินบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงิน 
ที่แข็งแกร่ง ปลอดเงินกู้ยืม มีอัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวดีขึ ้น อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(D/E Ratio) เท่ากับ 0.0 เท่า สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนหุน้กู้ที่ครบก าหนดช าระทั้งหมดท าใหบ้ริษัทไม่มี
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเหลือ และหากประเมินจากสถานการณ์การด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทพบว่าไม่มี 
ความจ าเป็นตอ้งเพิ่มภาระหนี ้ในอนาคตระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานสามารถ
รองรบัแผนการลงทุนและด าเนินธุรกิจไดเ้พียงพอ ท าใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถรองรบั 
การขยายธุรกิจในอนาคตได้ นอกจากนั้นบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สูงสุดในรอบหลายปี 
โดยจ่ายเงินปันผลที่อัตรารอ้ยละ 4 บาทต่อหุน้ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่รอ้ยละ 60.8 เพิ่มจากอัตราการจ่ายปันผล 
ที่รอ้ยละ 51.7 ส าหรบัปีที่ผ่านมา 

บริษัทยังคงยึดมั่นในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทไดร้บัการประเมินคะแนนการก ากับดูแลกิจการดว้ยคะแนนดีเลิศ 
ที่ 91 คะแนน เป็นปีที่สองติดต่อกันและที่ส  าคัญยงัสงูกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวม ส่วนผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้สามัญโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษัทไดร้บัคะแนนประเมินเต็ม  
100 คะแนน สงูกว่าบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวมเช่นกนั  

  ในดา้นความส าเร็จขององคก์ร บริษัทสามารถรกัษาอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” (Single A Plus)  
ดว้ยแนวโนม้ “Stable” จากการทบทวนของ บรษิัท ทริสเรทติง้ จ ากัด ซึ่งสะทอ้นถึงสถานะผูน้  าตลาดชาพรอ้มดื่ม
ในประเทศไทย ตราสินคา้ของบริษัทเป็นที่รูจ้กัเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทมีโครงสรา้งฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง  
มีระดบัหนีส้ินต ่า และมีกระแสเงินสดเพียงพอ  
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2. กลยุทธอ์งคก์รและความส าเร็จในปีทีผ่่านมา 

กลยุทธอ์งคก์ร 

ความส าเรจ็ของธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

  นางนงนชุ รายงานถึงความส าเรจ็ของธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งยงัครองความเป็นผูน้  าอนัดบั 1 ในตลาด
ชาพรอ้มดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนแบ่งการตลาดในตลาดชาพรอ้มดื่ม โออิชิน าหนา้คู่แข่งรายหลักในตลาดถึง 
รอ้ยละ 13 โดยบริษัทไดชู้กลยุทธ์ “Premiumization” เนื่องจากไลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเทรนด ์
รกัสุขภาพ มีความสนใจในคุณค่าวตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และผู้บริโภคยอมจ่ายเพิ่มขึน้เพื่อใหไ้ดส้ิ่งที่ดีที่สุด  
ท าใหบ้ริษัทเชื่อว่าตลาดชาเขียวพรีเมียมเป็นโอกาสส าหรบับริษัท บริษัทจึงออกผลิตภัณฑพ์รีเมียมใหม่ ภายใต ้
แบรนดโ์ออิชิ โกลด ์ปัจจบุนัไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดี และมีออกมาหลายรสชาติ โดยในช่วงหนา้รอ้นปีที่ผ่านมา 
บรษิัทมีการท าแคมเปญสนบัสนุนการขาย ที่เป็นความรว่มมือระหว่าง 3 กลุม่ธุรกิจคือ ธุรกิจเครื่องดื่ม รา้นอาหาร 
และอาหารพรอ้มทาน จ านวนโคด้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสงูถึง 16.5 ลา้นโคด้ เติบโตกว่ารอ้ยละ 25 จากปีที่ผ่านมา 
บรษิัทใชง้บการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงบการตลาดส าหรบัแคมเปญหนา้รอ้นลดลงจากปีก่อน ในขณะที่
สามารถเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และยงัท าการตลาดใหก้ับธุรกิจรา้นอาหารและอาหารพรอ้มทานดว้ย โดยบรษิัทใช้
งบประมาณทั้งแคมเปญลดลงจาก 162 ล้านบาทในปี 2561 คงเหลือ 105 ล้านบาท ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น  
81 ลา้นบาท ของกลุม่ธุรกิจเครื่องดื่ม และ 24 ลา้นบาทของกลุม่ธุรกิจอาหาร สว่นความส าเรจ็ของธุรกิจเครื่องดื่ม
ในโลกสื่อออนไลน ์บริษัทครองอนัดบั 1 แฟนเพจเฟสบุ๊คในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยดว้ยยอดผูต้ิดตาม
กว่า 4.5 ลา้นคนและยงัขยายฐานผูบ้ริโภคไปสู่ตลาดต่างประเทศดว้ยอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด จากจ านวน
ประเทศ 13 ประเทศในปีที่ผ่านมา ในปีนีข้ยายฐานผูบ้รโิภคไปยงัต่างประเทศ จ านวน 33 ประเทศทั่วโลก โดยปรมิาณ
ยอดขายต่างประเทศมีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 15 

ความส าเร็จของธุรกิจอาหาร 

  นางนงนุช รายงานว่า บริษัทใหค้วามส าคญักับกลยทุธก์ารเขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคและการขยายตวั
ของก าลงัซือ้และเมืองที่เติบโตไปรอบนอก การขยายสาขามีความจ าเป็นมากเพื่อเป็นการตอกย า้แบรนดอ์ย่างต่อเนื่อง
เพื่อรกัษาส่วนแบ่งในตลาดเดิมและรุกคืบไปสู่ตลาดใหม่ โดยในปี 2562 มีการขยายสาขาของรา้นอาหารภายใต้
แบรนด ์OISHI (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จ านวน 26 สาขา ท าใหภ้าพรวมรา้นอาหารภายใตบ้ริษัท 
OISHI มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 266 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งหวัใจส าคญัอีกดา้นของธุรกิจรา้นอาหารคือ การพฒันาสรา้งสรรค์
เมนูใหม่ใหโ้ดนใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทัง้นีเ้พื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะสรา้งสีสนัในการรบัประทานอาหารของ
ผูบ้ริโภค ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคทุกกลุ่มใหก้ับแบรนดภ์ายใต ้OISHI น าไปสู่การบอกต่อและขยายไปสู่
ผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ ๆ ที่เขา้มาใชบ้รกิารเพิ่มมากขึน้ ส่วนโออิชิ เดลิเวอรี่ ยอดขายผ่านบรกิารเดลิเวอรี่เติบโตขึน้รอ้ยละ 13 
เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยมีการขยายแพลตฟอรม์ Oishi Delivery ทัง้ช่องทางออนไลนผ์่านทางเว็บไซต ์oishidelivery.com 
และโทร 1773 ส่วนอกีช่องทางคือการสรา้งความรว่มมือกบั Food Aggregator เช่น GrabFood, foodpanda และ 
Lineman เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางในการขายเพื่อเขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคใหไ้ดเ้พิม่มากขึน้ 
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นอกจากนี ้บริษัทยังได้เพิ่มแพลตฟอรม์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย ดว้ยการใชง้านผ่าน Bevfood แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นช่องทางใหแ้บรนดภ์ายใต ้OISHI สื่อสารกับ
ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดไดแ้ก่ การกระตุน้ยอดขายผ่าน Loyalty Program มีระบบจองโต๊ะล่วงหน้า เพื่อให้เพิ่ม
โอกาสการขายและอ านวยความสะดวกใหก้ับผูบ้ริโภคและรา้นคา้ โดยส่วนใหญ่รา้นมีรูปแบบการใหบ้ริการแบบ
บุฟเฟต ์ส่งผลใหไ้ดร้บัการตอบรบัที่ดีจากผูบ้รโิภค มีระบบ E-coupon ทดแทนคปูองในรูปแบบกระดาษ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและตอบสนองดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ บริษัทได้เปิดตัวโมเดล 
ธุรกิจใหม่ ชาบชูิ 24 ชั่วโมง โดยยอดขายช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 10.00 น. เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30 จากยอดขายช่วงเวลา
ปกติ และเมนทูี่วางจ าหน่ายจะเป็นเมนเูพื่อสขุภาพ งดจ าหน่ายเมนขูองทอด 

ความส าเร็จของธุรกิจอาหารพรอ้มทานที่โดดเด่น บริษัทมีการรวมแบรนดอ์าหารพรอ้มทาน 
ที่ เดิมเคยประกอบด้วยหลากหลายแบรนด์ เช่น  Oishi Gyoza, Oishi Sandwich ให้เป็นแบรนด์เดียว คือ  
Oishi Eato เพื่อสรา้งการรบัรูก้ับผูบ้ริโภคโดยใชแ้บรนดเ์ดียวเป็นหลกั การออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เช่น แซนวิชพลสั  
ที่มีความพรีเมียมขึน้ และเก๊ียวซ่าเพื่อการส่งออก และบริษัทมีการออกผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ เช่น เฟรนชโ์ทสแซนวิช 
ในรูปแบบพรอ้มทาน เฟรนชโ์ทสแซนวิช “เบคอนและชีส” และ เฟรนชโ์ทสแซนวิช “คอรน์ชีส” นอกจากนี ้ยังมี
ผลิตภัณฑป์ระเภทราเมน เช่น ราเมนผดัแหง้พรอ้มรบัประทาน โออิชิ อีทโตะ ราเมน “ไก่เทอริยากิผดัซอสนาเบะ” 
และ โออิช ิอีทโตะ ราเมน “แฮมผดัซอสหม่าลา่” เป็นตน้ 

3. กลยุทธอ์งคก์รส าหรับปี 2563 

บริษัทยังคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว วิสัยทัศน์ 2020 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิง 
แผนวิสยัทศันข์องกลุม่บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ที่ใหค้วามส าคญักับการก้าวเป็นผู้น  าธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มสไตลญ่ี์ปุ่ นในภูมิภาคอาเซียน และสรา้งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยด าเนินการผ่าน 
กลยทุธห์ลกั 5 ประการ ไดแ้ก่  

(1) การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) โดยการผลกัดนัสรา้งการเติบโตทัง้ในประเทศ
และในระดบัภมูิภาคอาเซียน ซึ่งยงัมีโอกาสเติบโตไดส้งู โดยเนน้การเติบโตทัง้ในดา้นรายไดแ้ละอตัราก าไร 

(2) ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ ์(Diversity) สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคจากความหลากหลายของผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทน าเสนอ 

(3) ตราสินคา้ที่โดนใจ (Brands) การสรา้งตราสินคา้ที่แข็งแกรง่และตรงึใจผูบ้รโิภค เพื่อให้
เกิดความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty)  

(4) การขายและการกระจายสินคา้ที่แข็งแกร่ง (Reach) มุ่งเน้นการสรรหาและสรา้งช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในช่องทางการจดัจ าหน่ายเดิม รวมถึงการขยาย
สาขาของรา้นอาหารเพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคไดม้ากยิ่งขึน้ 

(5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ยึดมั่นในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเนน้การสรา้ง ใหโ้อกาสและพฒันาทีมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ยึดหลกัคณุค่าและวฒันธรรมองคก์รอีกดว้ย 
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ทิศทางกลยุทธก์ลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ปี 2563 คือการขยายฐานผูบ้ริโภค โดยบริษัทใชก้ลยุทธ์
แพลตฟอรม์เกมในการเพิ่มฐานกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี ้ให้ความสนใจมาก โดยบริษัทร่วมมือกับ 
เกมส์ ROV ซึ่งเป็นเกมส์ที่ได้รับความนิยม การขยายฐานพรีเมียมโดยออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม Oishi Gold มุ่งเน้น 
จับกลุ่มตลาดพรีเมียม ต่อยอดการเติบโตด้วยสินค้าพรีเมียม เน้นคุณค่าของวัตถุดิบใบชารางวัล Emperor Cup  
จากญ่ีปุ่ น และตอบโจทยเ์ทรนดเ์พื่อสขุภาพดว้ยสินคา้น า้ตาลนอ้ยหรือไม่มีน า้ตาล และการขยายตลาดส่งออกผลกัดนั
การเติบโตโดยเนน้ไปที่ธุรกิจส่งออกอย่างต่อเนื่อง ส  าหรบัตลาดหลกัอย่างกัมพูชาและลาว เราเนน้สรา้งความแข็งแกร่ง 
อย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาสถานะความเป็นผู้น  า ในขณะที่ตอ้งขยายตลาดและเติบโตเพิ่มในตลาดใหม่ ๆ ดว้ยกลยุทธ ์
การจดักิจกรรมที่เหมาะสมกบัแตล่ะตลาด เพื่อตอบสนองต่อกลุม่ผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนั 

ทศิทางกลยุทธก์ลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2563 เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจอาหารปี 2563 มุ่งเน้นตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวันในทุก Lifestyle และ 
ทกุโอกาสประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 

(1) การเติบโตของธุรกิจในปัจจบุนั ผลกัดนัการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม เนน้การขยาย
สาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั และมุ่งขยายไปสูต่ลาดต่างประเทศ  

(2) การขยายฐานผู้บริโภค น าเสนอแบรนดใ์หม่เพื่อขยายฐานผู้บริโภคสู่ตลาดพรีเมียม 
น าเสนอทางเลือกอาหารที่ดีต่อสขุภาพ และการสรา้งสรรคน์วตักรรมเมนใูหม่  

(3) Digital and Technology เพื่อเป็นการสง่มอบประสบการณท์ี่ดีใหก้บัผูบ้รโิภค โดยการ
เปิดตัว BevFood Application ที่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  Data Analytic เพื่ อบริหาร
ความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค และตอ้งพฒันาระบบ IT เพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพการด าเนินงานของรา้นอาหาร 

กลยุทธข์องอาหารพร้อมทาน ปี 2563 ประกอบดว้ย  

(1) การสรา้งแบรนดแ์ละสื่อสารกบัผูบ้ริโภค โดยการสรา้งตรา “โออิชิ อีทโตะ” ใหเ้ป็นผูน้  า
ดา้นอาหารพรอ้มทานสไตลญ่ี์ปุ่ น และผนึกก าลงักบัชาเขียวโออิชิ และรา้นอาหาร เพื่อเติบโตไปดว้ยกนั 

(2) นวตักรรมดา้นอาหาร โดยสรา้งความแข็งแกร่งของกลุ่มสินคา้ดว้ยสินคา้ที่ตอบโจทย์
ผูบ้รโิภคและเทรนดใ์หม่ ๆ และน าเสนอสินคา้กลุม่ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย 

(3) ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางหลัก ได้แก่ 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ และรา้นสะดวกซือ้ รวมถึงขยายช่องทางฟู้ด เซอรวิ์ส และขยายตลาด 

4. รางวัลความส าเรจ็องคก์รและกิจกรรมเพื่อสังคม 

ในปี 2562 บรษิัทไดร้บัรางวลัดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

(1) Thailand’s Most Social Power Brand 2019 (จากนิตยสาร BrandAge และ 
ไวซไ์ซท์ – บริษัทผู้น  าการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดีย) โดยโออิชิได้รางวัลใน 2 หมวด คือ สุดยอดแบรนด ์
ทรงพลงับนโซเชียลมีเดีย ทัง้ในหมวดรา้นอาหารญ่ีปุ่ น และ หมวดชาเขยีวพรอ้มดื่ม 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 24 

30 มกราคม 2563 

(2) Thailand’ Most Admired Brand 2019 (จากนิตยสาร BrandAge) ใหเ้ป็น
แบรนดท์ี่น่าเชื่อถือเป็นอนัดบัหนึ่งในกลุม่ชาพรอ้มดื่ม  

(3) อย.ควอลิตี ้อวอรด์ (จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ในฐานะ
สถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑอ์าหารที่ไดม้าตรฐานระดบัสากล มีคณุภาพ และจรยิธรรมในการผลิต 

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน  

บรษิัท ไดว้างแนวทางใหท้ัง้ 3 กลุม่ธุรกิจ มีการพฒันาความยั่งยืนทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นเศรษฐกิจ  

บรษิัทพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ ในการขบัเคลื่อนธุรกิจใหต้อบโจทยพ์ฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค อาทิ การให้ความส าคัญด้านสุขภาพและสุขอนามัยของผู้บริโภค (Health & 

Wellness) โดยพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ 
อย่างเช่น เครื่องดื่ม โออิชิ โกลด ์ที่มีทั้งสูตรไม่มีน า้ตาล และหวานนอ้ย รวมทั้ง ชาเขียวโออิชิ รสตน้ต ารบั และ  
รสขา้วญ่ีปุ่ น ที่มีการปรบัลดความหวาน จนไดร้บัเครื่องหมายทางเลือกสขุภาพ หรือ Healthier Choice 

(2) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทมีโรงงานผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม มีการจัดการระบบก าจัดของเสียที่มี
ประสิทธิภาพ เริ่มมีการปรบัลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกกบั packaging ใสอ่าหาร 

(3) ดา้นสงัคม 

โออิชิด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีโครงการ  CSR 

ช่วยเหลือสงัคมดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม บรษัิทยงัคงสานต่อ
โครงการเพื่อสงัคมต่าง ๆ เช่น โครงการ “ให”้ โดยใหค้วามช่วยเหลือผูย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาสทางสงัคมผ่านกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ เช่น งานมอบทุนบุตรพนกังานที่จดัขึน้เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้งานสนบัสนุนสงัคมในดา้นต่าง ๆ 
โครงการ “ให”้ น า้ดื่มสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน, โครงการ “อิ่มจัง” มือ้พิเศษ รา้นชาบูชิ เพื่อสรา้ง 
ความยั่งยืนทัง้ต่อองคก์ร ชมุชนและสงัคมโดยรวมอย่างตอ่เนื่องต่อไป 

จากนั้น นางนงนุช ไดม้อบหมายใหน้างสุธาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท รายงานการด าเนินงาน
ดา้นการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิทั 

นางสุธาดา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทให้ความส าคัญและมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
ในการด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
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 
รุน่ที่ 30/2559 และหลกัสตูร Corruption and Control Workshop รุน่ที่ 3/2562 ซึ่งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นการตอกย า้ สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในแนวนโยบาย เจตนารมณแ์ละแนวทาง
ปฏิบติัของบรษิัทในเรื่องดงักลา่วอยา่งชดัเจนและถกูตอ้ง เพื่อใหน้โยบายดงักลา่วบรรลผุลในทางปฏิบตัิ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

นายกิตติชยั เอกไพบลูยก์ุล ผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ใหค้ าแนะน าเก่ียวกับการแจกคปูอง 250 บาท 
ที่บริษัทไดง้ดแจกในปีนีเ้ป็นปีแรก โดยเสนอความเห็นใหแ้จกเป็นบัตรส่วนลดส าหรบัผู้ถือหุน้ใหม้าทานอาหาร 
ในเครือบรษิัท โดยหากทานครบ 500 บาท จ่าย 250 บาท 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดก้ล่าวแสดงความขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ใหค้ าแนะน าดังกล่าว และแจง้
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ว่าจะน าไปพิจารณาต่อไป 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นถึงการไม่แจก 
ของช าร่วยของบริษัทในครัง้นีว่้า บริษัทควรปรบัเป็นการแจกเบนโตะเซ็ทแทนการแจกอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ 
และควรจะมีผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มรสชาติใหม่ ๆ ให้ผูถื้อหุน้ไดท้ดลองชิม รวมถึงเรื่องคูปองหมดอายุและไม่ไดร้บั 
การต่ออายจุากเจา้หนา้ที่ของบรษิัท เนื่องจากไม่มีอ านาจในการตดัสินใจดงักลา่ว 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ ได้แสดงความคิดเห็นและ 
ใหค้ าแนะน าดงักลา่ว และไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ถึงการที่บรษิัทพยายามที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีในการงดแจกของช าร่วย และการที่บริษัทได้ตัง้กฎเกณฑต์่าง ๆ เก่ียวกับการใชบ้ัตรสมนาคุณต่าง ๆ  
ซึ่งผูถื้อหุน้หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เห็นดว้ย และขอรบัไวพ้ิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไป 

นายประเสริฐ อนันต์รกัษ์ ผู้ถือหุน้ที่มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพธุรกิจใหอ้ยู่รอดต่อไปไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบ
ส าหรบัการผลิตชาเขียว ที่เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัท 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้ชี ้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึง 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและไดเ้ตรียมการแลว้ โดยบริษัทไดเ้ขา้ไปร่วมในไลนธ์ุรกิจ Food Aggregator แมว่้า
บรษิัทจะมีธุรกิจเดลิเวอรี่เป็นของตนเองดว้ยก็ตาม นอกจากนัน้ บริษัทไดพ้ฒันารูปแบบธุรกิจใหส้ามารถแข่งขนัได ้
โดยเพิ่มศักยภาพทางด้าน  IT เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยใช้ดิจิตัลและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ นอกจากนั้น 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารทกุท่านตระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคญัของแผนรองรบัธุรกิจเพื่อใหธุ้รกิจของ
บริษัทอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการที่บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีทีม
คณะท างานอนัประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหลายหน่วยงานที่จะน าเรื่องที่เป็นความเสี่ยงกบัการประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
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ของบริษัทเขา้ที่ประชุมเพื่อหาขอ้สรุปในการด าเนินงานและเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงในปัจจุบัน บริษัทได้
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการประกอบธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกดิขึน้อย่างมากมาย  

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ได้ชี ้แจงเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบในการจัดท าชาเขียว 
ของบริษัทว่า ได้สั่ งซือ้ใบชาเขียวจากธรรมชาติในประเทศไทย ที่ เป็นแหล่งผลิตที่ผลิตชาเขียวได้มากที่สุด  
โดยสั่งซือ้ต่อปีประมาณ 1,431 ตัน (ชาแหง้) ซึ่งเทียบเท่ารอ้ยละ 8 ของผลผลิตชาเขียวที่ผลิตไดใ้นประเทศไทย  
จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนวตัถุดิบ และบริษัทไดส้ั่งซือ้จากบริษัทจัดหาหลายรายเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ไดก้ล่าวเสริมถึงความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทที่สามารถพิจารณาไดจ้าก
การเติบโตของยอดขายที่สามารถครองตลาดผูบ้รโิภคได ้และไดเ้พิ่มฐานผูบ้รโิภครุน่ใหม ่เพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ ์
เช่นการเพิ่มผลิตภัณฑช์าพรอ้มดื่ม คาบูเซฉะ ซึ่งเป็นชาเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมโดยไดเ้ปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
บรรจภุณัฑด์ว้ย หากบรษิัทยงัคงครองใจผูบ้รโิภคไดอ้ย่างต่อเนื่องจะท าใหเ้กิดความยั่งยืนทางธุรกิจ 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าในการจัดท าโฆษณา 
ของบริษัทให้เรียนเชิญ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็น presenter เพื่อช่วยในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ผลิตภณัฑ ์รวมถึงไดส้อบถามถึงบธูผลิตภณัฑข์องบรษิัทซึ่งรวมสินคา้อาหารส าเร็จรูปส าหรบัใหผู้บ้ริโภคสามารถ
อุ่นในไมโครเวฟไดด้ว้ยตนเอง ว่าไดมี้การพิจารณาด าเนินการแลว้หรือไม่ 

นายฐาปน สิริวฒันภักดี กล่าวแสดงความขอบคุณผูถื้อหุน้ ส  าหรบัค าชมเชยและค าแนะน าต่าง ๆ  
ที่มีใหก้ับบริษัทเสมอมา พรอ้มทัง้ไดช้ีแ้จงว่าขอเป็นผูบ้ริหารที่ช่วยผลกัดนัธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป ส่วนการจดัตัง้
บูธผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมสินคา้อาหารส าเร็จรูปส าหรับให้ผู้บริโภคสามารถอุ่นในไมโคเวฟได้ด้วยตนเองนั้น 
ขณะนีย้ังไม่ไดด้ าเนินการดังกล่าว แต่บริษัทไดจ้  าหน่ายผลิตภัณฑต์่าง ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางรา้นสะดวกซือ้
บา้งแลว้  

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ไดส้อบถามถึงเรื่องภาวการณ์ขาดแคลนน า้ส่งผลกระทบใหก้ับบริษัท
บา้งหรือไม่ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวแสดงความขอบคุณ และไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า และโรงงานได้ด าเนินการและรายงานการใช้น ้า 
ให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลในเรื่องนี ้ได้ทราบและเป็นตามเกณฑ์ของมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
นอกจากนีบ้ริษัทยังคงใช้วิธีสื่อสารใหก้ับชุมชนรอบโรงงานใดท้ราบว่าการใชน้  า้ของโรงงานนั้น ไม่ไดท้  าใหเ้กิด 
ผลกระทบอย่างใดกบัคณุภาพของน า้ หรือปรมิาณน า้ที่ชมุชนไดใ้ชก้นัเป็นปกติ 

นางสาวสราวีย์ เจนวุฒิกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ ์
ของบริษัทไปในต่างประเทศจ านวน 33 ประเทศ ตามที่นางนงนุชได้รายงานให้ที่ประชุมทราบนั้น ได้ส่งออกไปที่ 
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ประเทศใดเป็นหลกัและในสดัส่วนเท่าใด และไดแ้นะน าใหบ้รษิัทจดัท ากระเป๋าผา้เพื่อแจกใหผู้ถื้อหุน้แทนการมอบ
บตัรอภินนัทนาการ  

นางนงนชุ บูรณะเศรษฐกุล ไดม้อบหมายใหน้างเจษฎากร โคชส ์รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
ธุรกิจเครื่องดืม่เป็นผูต้อบค าถามผูถื้อหุน้  

นางเจษฎากร โคชส ์รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบว่า
ปัจจุบันบริษัทได้ส่งออกเครื่องดื่มไปยังต่างประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 22 โดยประเทศที่ส่งออกสูงสุด คือประเทศ
กมัพชูารอ้ยละ 70 และประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวรอ้ยละ 20 และประเทศอื่น ๆ อีกรอ้ยละ 10 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวตอบผู้ถือหุ้นว่าในเรื่องของกระเป๋าผ้าที่ผู้ถือหุ้นได้แนะน า 
ใหจ้ดัท านัน้จะรบัไวพ้ิจารณา 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุน้ที่ได้
ใหก้ารสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน สญัญาว่าจะยังคง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ดว้ยความเพียรพยายาม พรอ้มดว้ยสติปัญญา เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จสมดังวัตถุประสงค ์
และความมุ่งหมายของบรษิัทต่อไป และบรษิทัจะน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที่มีคณุค่าไปพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
พรอ้มทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น  าเสนอ 
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์รายงานต่อที่ประชุมว่าบรษิัทไดจ้ดัท างบการเงินส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 
30 กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี ้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และงบกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป โดยบรรยายถึงภาพรวม
ของผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับ 2562 
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไวใ้นหนา้ 194 ถึงหนา้ 298 ของรายงานประจ าปี ที่ไดจ้ดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
งบการเงนิส  าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ตามรายละเอยีดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พรอ้มรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,873 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 20 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  
ซึ่งรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยขอใหน้ายกฤษฎา วรรธนะภาคิน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบัญชี 
ปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,234,451,611 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่  1/2562-2563 เม่ือวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการรอบบัญชีปี 2562 และก าไรสะสม ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในอัตราหุน้ 4.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้
จ านวน 750,000,000 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 60.80 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรไวค้รบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในคราวนีใ้นอตัราหุน้ละ 2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 543,750,000 บาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยไม่ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรไวค้รบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย 
เงนิปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอยีดที่เสนอ 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 29 

30 มกราคม 2563 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์โดยมี
รายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,893 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
และจะขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็ เพื่อส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้
สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระ และตามที่กฎหมายและขอ้ 36 แห่งขอ้บังคับ 
ของบรษิัทก าหนดใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้และเนื่องด้วยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธาน
กรรมการ มีภารกิจที่ส  าคญัและไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบก่อนเริ่มประชุมผูถื้อหุน้แลว้ว่า จะขออนุญาต 
ออกจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เวลา 15.45 น. ประกอบกบัผูถื้อหุน้ไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกบัการผลการด าเนินการธุรกิจ
ของบริษัทเป็นจ านวนมาก ท าให้การประชุมในวาระที่  3 เรื่องพิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัท 
ใชเ้วลานาน ประธานฯ จึงไดข้อเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3  

นางสาวกีรติกา แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดแ้สดงความคิดเห็นไม่เห็นดว้ย 
ในการพิจารณาเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3 เนื่องจากผูถื้อหุน้จะไม่ทราบลว่งหนา้ว่าจะพิจารณา
วาระที่ 6 ก่อน ซึ่งอาจเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการที่จะมาเขา้รว่มประชมุเพื่อพิจารณาในวาระดงักล่าวได ้

นายวิชาญ พนิตวรภูมิ ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบว่าการเปลี่ยน
ล าดบัวาระที่ 6 มาพิจารณาต่อจากวาระที่ 3 นัน้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยจะตอ้งไดร้บัมติอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี ้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการไปได ้
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณาลงมติอนมุตัิการเปลี่ยนล าดบัวาระที่ 6  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระที่ 6 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,677,393 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 30 

30 มกราคม 2563 

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายใหน้ายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ประธานกรรมการสรรหา เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอยีดการพิจารณาวาระที่ 6 ต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานใหท้ี่ประชมุทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17. ก าหนดว่าในการประชุม 
ผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพน้จากต าแหน่ง  
ถา้จ านวนกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้  านวนที่ใกลเ้คียงกนักับ
หนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายประสทิธิ์ โฆวไิลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธาน
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

ประธานฯ แสดงความประสงคข์อออกจากที่ประชุมพรอ้มกับกรรมการอีก 2 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแลว้เสร็จ เพื่อสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น
และลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเป็นอิสระและมอบหมายใหน้ายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธาน ท าหนา้ที่เป็นประธาน
ในที่ประชมุแทน 

จากนัน้ นายวิกรม รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงันี ้

1. ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า 
มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและระบบข่าว 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นกรรมการ
มายงับรษิัท 

2. คณะกรรมการสรรหาของบริษัท จึงไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดว้ยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ์
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลการปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมา 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 31 

30 มกราคม 2563 

คณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงมีคณุสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
ที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยฉพาะอย่างยิ่ งในด้านการบริหารธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการ 
ประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไดป้ฏิบตัิหนา้ที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนอ์ย่างสูงต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท  

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นว่า นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการอิสระครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางดา้นกฎหมายและการบริหารจัดการ อันเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดเวลาที่ไดท้  าหน้าที่
กรรมการบริษัทมาเป็นเวลารวม 9 ปี 9 เดือน หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี ้ จะมีระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่งรวมทั้งสิน้ 12 ปี 9 เดือน ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่เก่ียวขอ้งและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

ส าหรับ นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล นั้น เป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจของบรษิัทใหเ้จริญกา้วหนา้มาโดยตลอด มีบทบาทส าคัญ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท โดยสามารถใหข้้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
การพฒันาธุรกิจและการสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษิัทไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อ  
จึงไดล้งคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้ 

 1)  นายประสิทธิ์   โฆวิไลกลู  
 2)  นายพิษณ ุ  วิเชียรสรรค ์ 
 3)  นางนงนชุ   บรูณะเศรษฐกลุ  

กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบรษิัทดงักลา่วขา้งตน้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ประวตัิย่อและขอ้มลูของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 ในหนา้ที่ 44 ถึง
หนา้ที่ 52 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระนี ้ 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมตอินุมตัิเลือกตัง้กรรมการ
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ขอใหผู้ถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนน และสง่ใหพ้นกังานของบรษิทัเพื่อน ามานบัคะแนนเสียงต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
ผลการนบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน ดงันี ้

1. นายประสทิธิ์ โฆวไิลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,693 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองประธาน
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

เห็นดว้ยจ านวน 167,697,473 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9991 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน  1,400 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0008 

บตัรเสียจ านวน 20 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นดว้ยจ านวน 167,697,593 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9992 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 1,300 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทั้งนี ้ เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง นายฐาปน ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ทัง้ 3 คน กลบัเขา้หอ้งประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุต่อไป 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 33 

30 มกราคม 2563 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดอืนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยขอใหน้างสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย ์รายงานใหท้ี่ประชมุทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตาม
แนวนโยบาย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ  
และผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ส าหรบัเดือน
มกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกนั
กบัที่ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในการสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อใหค้่าตอบแทนสะทอ้นผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
มากยิ่งขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้ปรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบีย้ประชุมจากเดิมที่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนเพียงรูปแบบเดียว โดยมี
รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี ้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ 
ปี 2562 และปี 2563 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท     
-  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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ     
-  ประธาน 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร     
-  ประธาน 8,500 1,500 8,500 1,500 
-  กรรมการ 7,600 1,400 7,600 1,400 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความ
ย่ังยืนและความเสี่ยง 

    

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

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

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

    

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

-  กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 4,600 2,400 4,600 2,400 
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ี
    

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

ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชนอ์ืน่
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน  
เบีย้ประชุมและเงนิบ าเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2562 ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ 
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร” หนา้ 109 ถึงหนา้ 111 ของรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ัดส่ง 
ในรูปแบบ QR Code ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย ล  าดบัที่ 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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เห็นดว้ยจ านวน 167,205,394 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.7057 

ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 493,200 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2940 

งดออกเสียงจ านวน 300 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 โดยขอให้
นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย ์รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ตามแนวนโยบายกล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอา้งอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อให้เงินบ าเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที่และ 
ความรบัผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึง 
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแต่ละคนตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2562 ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 109 ถึงหน้า 111 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code  
ใหผู้้ถือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ ส่วนการขออนุมัติจัดสรรเงินบ าเหน็จในปีที่ผ่านมา ไดร้บัการอนุมัติกรอบ
งบประมาณที่ 32,000,000 บาท แต่ใช้จริงเพียง 26,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณเงินบ าเหน็จกรรมการในปีนี ้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจดัสรรใหอ้ยู่ในวงเงินที่นอ้ยกว่า 32,000,000 บาท ตามที่ขอกรอบ
งบประมาณไวเ้ช่นกนั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

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

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 32,000,000 บาท พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ 
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เห็นดว้ยจ านวน 167,205,294 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.7056 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 493,300 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2941 

งดออกเสียงจ านวน 300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิส าหรับปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีส  าหรบังบการเงินส าหรบัปี 2563 และ
ก าหนดค่าตอบแทน โดยขอใหน้ายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ของ
บรษัิททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวสรุียร์ตัน ์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ 
2. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10512 
3. นางสาวพิชญา  ไพรสณัฑวิ์ทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9694 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพี เอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้มก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรบังบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 2,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 84,700 บาท ทั้งนี ้ 
ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมถึงค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ถา้หากมี ซึ่งบรษัิทจะจ่ายตามจรงิ 

ส าหรบัรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ไดแ้สดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตดังรายนามข้างตน้ 
ไม่มีผู ้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
นอกจากนี ้KPMG ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคณุภาพ
และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบัอีกดว้ย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบังบการเงนิ ส  าหรบัปี 2563 ตามรายละเอยีดที่เสนอ 
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ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มมีติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวสรุียร์ตัน ์ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 4409 หรือ นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10512 หรือ นางสาวพิชญา ไพรสณัฑวิ์ทย์
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ส าหรับงบการเงิน ส  าหรบัปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 2,610,000 บาท ตามรายละเอียด 
ที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,894 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องบริษัท 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท เพื่อ
เพิ่มสภาพคลอ่งใหก้บัหุน้ของบรษิัท โดยขอใหน้ายกฤษฎา วรรธนะภาคนิ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ไดร้ายงานต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาแนวทางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน ์
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทโดยการลดมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้ 
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 
187,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้2 บาท เป็น 375,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้1 บาท และภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าที่ตราไว ้จ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่จะมีจ านวนเพิ่มขึน้ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเดิม ต่อ 2 หุน้
สามัญใหม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้เดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง อนึ่ง ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ของบรษิัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375,000,000 บาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุน้ที่มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ของบรษิัทดงักลา่วจะเป็นการเพิ่มอตัราการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยอยา่งไร 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้ชีแ้จงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจะเป็นการเพิ่ม
จ านวนหุน้ของบริษัทเป็นสองเท่าตัว และราคาหุน้ของบริษัทจะขึน้กับราคาตลาด ณ ขณะที่มีการเทรดหุน้ซึ่งราคาหุน้ 
จะลดลงครึง่หนึ่งดว้ย จะเป็นการสง่เสรมิใหม้ีการเทรดหุน้ของบรษิัทมากขึน้  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัท ตามรายละเอยีดที่เสนอ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทตามรายละเอียด 
ที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง  
โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,594 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน  300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน 

จดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท  
ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท โดยขอให ้
นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท บริษัทจ าเป็นจะตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4.  
เรื่องทนุจดทะเบียนของบรษิัท จากเดิมดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000 บาท (สามรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 187,500,000 หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจด็ลา้นหา้แสนหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 2 บาท (สองบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั 187,500,000 หุน้ (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นหา้แสนหุน้) 

  หุน้บรุมิสิทธิ์ - หุน้ (-)” 

 แกไ้ขเป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000 บาท (สามรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 375,000,000 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั 375,000,000 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

  หุน้บรุมิสิทธิ์ - หุน้ (-)” 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษัิท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.  
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท ตามรายละเอียด 
ที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมรีายละเอียดการลงคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 167,698,894 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่12 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

-ไม่มี-  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามและใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุน้
มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดยสรุปประเด็นไดด้งันี ้

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าว่าการจัดกิจกรรม 
Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถให้ข้อมูลผลประกอบการพรอ้มการวิเคราะห ์
เชิงการบริหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกไตรมาส นอกจากนั้น ได้สอบถาม 
ในที่ประชมุดงัต่อไปนี ้ 

1. รายงานการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มที่นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุไดช้ีแ้จงกบัรายงาน
ในเรื่องเดียวกนัในรายงานประจ าปี 2562 นัน้ไม่ตรงกนั  

นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าขอ้มลูของรายงานงบการเงินในส่วนของธุรกิจ
เครื่องดื่มในหนา้ที่ 54 ของรายงานประจ าปีนั้นแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษัทซึ่งรายงานยอดขาย
และรายได้รับอื่น ๆ ในที่นี ้รวมถึงดอกเบี ้ยรับ และรายได้ที่ เกิดจากบริษัทย่อยต่าง ๆ แต่ในส่วนที่นางนงนุช  
ไดร้ายงานไปนัน้ไม่รวมรายการดังกล่าว ทัง้นีเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานที่แทจ้ริงในแง่ของการบริหาร 
ตวัเลขดงักลา่วจึงไม่ตรงกนั 

2. รายงานงบการเงินที่แสดงใหเ้ห็นถึงรายไดร้วมที่เติบโตขึน้แต่ก าไรสุทธิลดลงอย่างมี
นยัส  าคญั 

นายกฤษฎา ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า รายไดม้ากขึน้แต่ก าไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานั้น เป็นเหต ุ
มาจากการจัดรายการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการขายในช่วงไตรมาสที่  4 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ โดยปกติแล้ว 
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มียอดขายที่ลดลง ทั้งนี ้ การเพิ่มจ านวนสาขาให้มากขึน้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทางคณะกรรมการให้ความส าคัญ  
อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการด าเนินการดงักลา่วจะแสดงในรายงานงบการเงนิในภายหลงั จึงท าใหร้ายไดแ้ละก าไรสทุธิ
ไม่สอดคลอ้งกนั  

3. การเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร Same Store Sales Growth (SSSG) เป็นอย่างไร  
และการเติบโตของรายไดม้าจากกลุม่ผูบ้รโิภครายเดิม หรือผูบ้รโิภครายใหม ่ 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่าในปีที่ผ่านมามีการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 1.7 
สาเหตุมาจากจ านวนผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่รา้นเพิ่มจ านวนขึน้ ท าให้ยอดขายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 
เติบโตดีขึน้ ในขณะที่ไตรมาสที่ 4 นัน้ บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกบัผูบ้รโิภคหนัมาใชบ้ริการ
ผา่นช่องทาง Food Aggregator มากขึน้ 

4. ปัจจุบัน แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารผ่านช่องทาง online ของบริษัทนั้นเริ่มลดลง  
ดงันัน้ จึงขอสอบถามถึงแนวทางของธุรกิจในอนาคตโดยค านึงถึงคู่แข่งในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

นางนงนุช ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแนวนโยบายพัฒนาต่อยอดช่องทางการจ าหน่าย
อาหาร online ของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรษิัทไดค้ านึงถึงธุรกิจ Food Aggregator อาทิ GrabFood และ foodpanda 
ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีนัยส าคัญ โดยเป็นพืน้ที่ที่ท  าให้ผู้บริโภคเข้าถึงการใช้บริการ 
ได้มากขึน้และผลักดันให้มีการเติบโตของร้านอาหารขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย online จึงตอ้งควบคู่ไปกบัการรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ Food Aggregator 

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในวันนี ้ ซึ่งถือเป็นก าลังใจและแรงสนับสนุนที่ส  าคัญ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ปิดประชุมเวลา 17.14 น.  

ลงชื่อ    ประธานที่ประชมุ 

 (นายประสิทธิ ์โฆวิไลกลู)  

ลงชื่อ    เลขานกุารบรษิัท 

 (นางสธุาดา สวุรรณ)์ 
 


