
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 1/24 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

วันที ่28 มกรำคม 2564 
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 10 อำคำรซีดับเบิล้ยู ทำวเวอร ์

************************************** 

กรรมกำรทีเ่ข้ำประชุม 

1. นายประสทิธิ ์ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร 
และกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 

8. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจอาหาร 
2. นางเจษฎากร โคชส ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม 

3. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นางสธุาดา สวุรรณ ์ เลขานกุารบรษิัท  

ผู้สอบบัญช ีและตัวแทนจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 

2. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช 
3. นางสาวสธีุรา  กมลพฒันะ 
4. นางสาววรรณธกาญจน ์โชคชชัวาลกลุ 

โดยมีนางสาววรรณธกาญจน์ โชคชัชวาลกุล ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  
เป็นผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุม เวลำ 14.00 น. 

 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัและขอบคุณท่านผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 
คณะกรรมการบรษิัทจึงมีความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะและทีมงานทุกท่าน 
ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงไดม้ีมติอนมุตัิการเปลี่ยนรูปแบบ การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 จากเดิมเป็นการประชุมแบบเชิญผู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัและเวลาเดิม โดยบรษิัทไดป้ระกาศแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รวมถึงส่งจดหมายถึงผู้ถือหุน้ผ่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดวันก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 14 ธันวาคม 2563 จากนัน้ ไดม้อบหมายให้
นางสธุาดา สุวรรณ ์เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทราบ 

นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนีมี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง จ านวน 20 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 3,450,940 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่ไดม้อบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจ านวน 34 ราย 
นับเป็นจ านวนหุน้ 340,310,124 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถื้อหุน้ 54 ราย นับเป็นจ านวนหุน้รวมทั้งสิน้ 343,761,064 หุน้  
คิดเป็นรอ้ยละ 91.6696 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 375,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับ 
ของบริษัท ขอ้ 35. กล่าวคือ มีจ านวนผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุน้นับรวมกันไดเ้กินกว่า  
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี ้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้น 
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เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 24 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น  
3,541,542 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่ไดม้อบฉันทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 34 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 340,310,124 หุน้  
รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ 343,851,666 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 91.6938 ของหุ้นที่จ  าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท) จากนัน้ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าบรษิัทไดม้ีการบนัทึกภาพและเสียงในการประชมุโดยอาจมี
การเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี และตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในระหว่างวนัที่ 16 ตุลาคม 2563  
ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซตข์องบริษัท www.oishigroup.com และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย www.set.or.th ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ขอเรียนใหท้ราบว่าเม่ือครบก าหนดระยะเวลา
การใหส้ิทธิ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุมายงับรษิัท 

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ เข้าร่วมประชุม 
ดังรายนามข้างตน้ เพื่อชีแ้จงกรณีมีข้อซักถามที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิน้จ านวน 8 คน และกรรมการ 
เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จ  านวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุธาดา สุวรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์วิธี 
การออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 

นางสุธาดาขออนุญาตชี ้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทไดใ้ช้ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระใหบ้ริการระบบควบคุมการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และได้รบัหนงัสือรบัรองระบบควบคมุการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม
ตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงดว้ย 

2. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถด ู
การถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดีโอ  
สาธิตวิธีการใชร้ะบบ online ในตอนเริ่มตน้ของการประชุมนี  ้เพื่อการออกเสียงลงคะแนนและ 
การถามค าถามของผูถื้อหุน้ ซึ่งหากท่านใดมีขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการใชร้ะบบ ท่านผูถื้อหุน้
สามารถโทรศัพทต์ิดต่อขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 800 087 616 หรือที่อีเมล
info@quidlab.com ไดต้ลอดเวลาระหว่างการประชมุ 

3. การออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีจ านวนเสียง 
ตามจ านวนหุน้ที่ท่านถืออยู่หรือรบัมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 

mailto:info@quidlab.com
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4. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิ๊กเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ 
ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ 

5. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง หรือบตัรเสีย หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงเห็นดว้ย 

6. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ใหบ้ริษัทล่วงหนา้ 
ที่นักลงทุนสมัพนัธ ์และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์ค าถามเข้ามาที่เมนู 
ถามค าถาม โดยบรษิทัจะน าค าถามของท่านไปตอบในวาระที่เก่ียวขอ้งของแตล่ะวาระ  

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่  5  
เรื่องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให ้
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

8. ส าหรบัผู้รบัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  
หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น  
แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ 
ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง 

9. ส าหรับกรณีที่ ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คือ การลงคะแนน 
ในใบมอบฉันทะ ที่มีการท าเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่ อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่ มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณี 
การลงคะแนนเสียงผ่านคสัโตเดียน 

10. ประธานฯ หรือเลขานุการบรษิัทจะท าการแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในวาระถดัไป  
หรือเมื่อเจา้หนา้ที่นบัคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ย โดยในแต่ละวาระจะใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชุม
ลา่สดุในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลการนบัคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ต าแหน่ง และ
เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น 
เป็นอนัสิน้สดุ 
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11. โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ  
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
- วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด 

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

พร้อมกันนี ้  เลขานุการบริษั ทได้แจ้งต่อที่ ประชุมเพื่ อให้ทราบว่าในการด าเนิ นการประชุมบริษั ท 
จะด าเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
ทุกท่านแลว้และหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาที่เมนู
ถามค าถามไดต้ั้งแต่เริ่มตน้การประชุม และบริษัทจะน าไปตอบในวาระที่เก่ียวขอ้ง จากนั้น ประธานฯ จึงด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที ่30 มกรำคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ  

เลขานุการบริษัทไดน้ าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 1 ที่ไดส้่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอ
การแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีขอ้ซกัถามหรือแกไ้ขเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอ
ใหท้ี่ประชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  30 มกราคม 2563 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2563 ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม
เพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 15,000 หุน้ รวมมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 55 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้
343,776,064 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,776,064 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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วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที ่
30 กันยำยน 2563 และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี 
ปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมอบหมายใหน้างนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทศันภ์าพรวมการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมที่เก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบริษทัส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 เมื่อเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทศันแ์ลว้ 
ไดร้ายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 ซึ่งเป็นขอ้มลูสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 อันประกอบดว้ยขอ้มูลก าไร 
แยกตามธุรกิจ ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
และโครงสรา้งทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัท 
ทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัส  าคญั พรอ้มทัง้อธิบายเหตผุลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสงัเขป 
โดยภาพรวมที่จะรายงานในที่ประชมุนี ้มี 5 หวัขอ้ ดงันี ้

1. ภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณต์ลำดโดยรวม 

นางนงนุช ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี 2563 ชะลอตัวลง 
อย่างมาก ตัวเลข GDP ใน 2 ไตรมาสล่าสดุติดลบค่อนขา้งมาก และในปี 2563 ทัง้ปีคาดว่าจะติดลบถึง 6% เศรษฐกิจ 
ที่ฝืดเคืองรวมถึงผลกระทบเรื่องการระบาดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหด้ัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคลดต ่าลง 
นอกจากนัน้ สถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ยงัท าใหจ้  านวนนกัท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงอย่างมีนยัส  าคญั 
กว่า 80% ของปี 2563 ดว้ยปัจจยัดงักล่าวที่ไม่เอือ้อ านวยในการใชจ้่าย ท าใหภ้าพรวมมลูค่าสินคา้อปุโภคและบริโภค
ไดร้บัผลกระทบ คาดว่าติดลบถึง 7% ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณท์ี่ทา้ทาย บริษัทยงัเล็งเห็น
โอกาสที่จะท าใหอ้งคก์รขับเคลื่อนต่อไปได ้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ใชช้ีวิตอยู่บา้นมากขึน้  
ท าให้เป็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจส่งอาหารเดลิเวอรี่ ประชาชนดูแลสุขภาพมากขึน้ เลือกซือ้อาหารการกิน 
ที่ดีต่อสขุภาพ ใหค้วามส าคญัในเรือ่งความสะอาดปลอดภยั ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจที่เนน้สขุภาพ ผูบ้รโิภคใหก้ารยอมรบั
และคุน้ชินกบัเทคโนโลยี  

2. ผลกำรด ำเนินงำนและตัวเลขทำงกำรเงนิในปี 2563 

จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวไปทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้แต่บริษัทยงัเล็งเห็นโอกาสและปรบัตวัท าใหล้ดผลกระทบดังกล่าวไปไดส้่วนหนึ่ง 
โดยผลประกอบการโดยรวม บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 11,007 ลา้นบาท ปรบัตัวลง 19% มีก าไร
สทุธิที่ 1,066 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 13% และมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติที่ 773 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 38% 
จากปีก่อนหนา้ โดยก าไรดังกล่าวบริษัทไดท้ าการหกัลบรายการพิเศษของทัง้สองปีออกไป เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ห็น
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ก าไรสุทธิของบริษัทอันเกิดจากผลการด าเนินงานปกติ  จะเห็นได้ว่าแม้บริษัทจะเผชิญกับสถานการณ์โควิด 
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้แต่บริษัทมีมาตรการต่างๆ เพื่อรบัมือและลดผลกระทบทางลบกับธุรกิจใหไ้ดม้ากที่สุด ท าให้
บรษิทัยงัสามารถรายงานผลประกอบการที่มีก าไรได ้ 

ส าหรบัผลประกอบการแยกตามสว่นธุรกิจ มีรายละเอียด ดงันี ้

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม แมย้อดขายของธุรกิจเครื่องดื่มจะชะลอตวัลงเล็กนอ้ย สาเหตมุาจากการชะลอตัว
ของตลาดชาพรอ้มดื่มในประเทศ และยอดขายส่งออกที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่อย่างไรก็ตาม ก าไรสุทธิ 
และก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของธุรกิจเครื่องดื่ม ซึ่งไม่รวมรายการก าไรพิเศษก็ยังปรับตัวเพิ่มขึน้จาก
ความสามารถในการควบคมุตน้ทนุโดยเฉพาะการบรหิารค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดไดอ้ยา่งคุม้คา่ 

ธุรกิจอำหำร ในขณะที่ธุรกิจอาหารไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิดและมาตรการ lockdown 
แมจ้ะมีรายไดจ้ากเดลิเวอรี่ที่เติบโตมาช่วย แต่ก็ช่วยไดเ้พียงส่วนหนึ่งเมื่อเทียบกับรายไดจ้ากการรบัประทานอาหาร 
ในรา้นที่หายไป ท าใหร้ายไดป้รบัตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลใหผ้ลประกอบการขาดทุนในปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
ถา้ดูรายไตรมาสหลงัจากช่วง lockdown เป็นตน้มา จะพบว่าผลประกอบการธุรกิจอาหารมีแนวโน้มปรบัตัวดีขึน้จาก
ยอดขายที่เริ่มกลบัมา การปรบัตวัในการลดค่าใชจ้่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 

แมจ้ะโดนผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดโควิดในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทมีสถานะการเงิน 
ที่แข็งแกร่ง ท าใหส้ามารถผ่านสถานการณเ์หล่านัน้ไปได ้โดยบริษัทยงัไม่ตอ้งพึ่งพาเงินกูย้ืมและสามารถน าเงินที่ได้
จากการประกอบธุรกิจมาใช้ในการลงทุน และหมุนเวียนในกิจการได้ นอกจากนั้น ตัวเลขเงินสด ณ สิน้งวด 
ในปีที่ผ่านมายังเติบโตขึน้จากปีก่อนหนา้ อยู่ที่ระดับ 1,127 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 89% ดว้ยฐานะการเงินของบริษัท 
ที่มั่นคง ปราศจากหนี ้และมีเงินสดจ านวนมาก ท าใหบ้ริษัทพรอ้มรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม
และผลกระทบทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นอย่างดี 

โออิชิใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทพยายามจ่ายปันผลอย่างตอ่เนื่อง มากขึน้หรือนอ้ยลง
ตามสถานการณข์องผลก าไรในแต่ละปี ซึ่งผลก าไรเหล่านีอ้าจจะโดนผลกระทบจากเหตกุารณท์ี่ไม่อาจหลีกเลี่ยง 
นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรบัมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทลงจากมูลค่าหุน้ละ 2 บาท เป็นหุน้ละ  
1 บาท ท าใหจ้  านวนหุน้ของบริษัทเพิ่มขึน้อีกเท่าตวั เป็นผลใหร้าคาต่อหุน้ลดลง และท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึง
หรือซือ้หุน้ของบรษิทัไดง้่ายขึน้ 

3. ภำพรวมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจในปี 2563 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

โออิชิยงัคงครองต ำแหน่งอันดับ 1 ของตลำดชำพร้อมด่ืมในประเทศอย่ำงต่อเน่ือง โดยมี
สว่นแบ่งการตลาดในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มล่าสดุอยู่ที่ 48% ทิง้ห่างคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง (อา้งอิงขอ้มูล 12 เดือนล่าสดุ 
สิน้สดุเดอืนกนัยายน 2563 จากนีลเสน็ซึ่งเป็นบริษัทวจิยัการตลาดชัน้น าของโลก) โออิชิยงัมุ่งเนน้การออกสินคา้ใหม่
เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ลูกคา้และสรา้งความตื่นเตน้ ในตลาดโดยบุกตลาดเพื่อสุขภาพ ดว้ยกลุ่มสินคา้ชาเขียว 
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ไม่มีน า้ตาล โดยทดลองวางจ าหน่ายที่เทสโก ้โลตสั สรา้งการรบัรูข้องแบรนดแ์ละการทดลองสินคา้อย่างต่อเนื่อง 
ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและยงัคงพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑใ์หม้ีคณุภาพและตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคในดา้นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โออิชิท ากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งการรบัรู ้โดยช่วงสถานการณ ์
โควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และรักสุขภาพ  
โออิชิได้ปรับสรา้งสรรค์กิจกรรมทางการตลาดแนวใหม่ให้เข้ากับวิถีปกติใหม่ (new normal) เช่น แคมเปญ 
#OishiGoldChallenge ที่ฉีกกรอบการเป็นเครื่องดื่มชาเขียวดว้ยการขยายการบริโภคจากการดื่มไปสู่การออกแบบ
เมนูอาหารที่ตอบโจทยก์ิจกรรมยามว่างเมื่ออยู่ที่บา้นของผูบ้ริโภคช่วงโควิด-19 สรา้งปรากฏการณ์เป็นกระแสไวรลั 
บนโลกออนไลน ์มีการท า Co-Promotion ร่วมกบั Partner และรา้นอาหารในเครือผ่านช่องทาง Delivery นอกจากนัน้ 
โออิชิใชก้ลยุทธ์ขยายฐานลูกคา้วัยทีน จับมือ ROV เกมสอ์อนไลนอ์ันดับ 1 ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในประเทศไทย  
บุก E-Sports platform กับแคมเปญ“Oishi X ROV” รับยกเซ็ท 5 สกิน ญ่ีปุ่ น” สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น
เป้าหมายมากกว่า 18 ลา้นคน ซึ่งขยาย penetration ในกลุ่มวัยรุ่น ไดถ้ึง 45% โออิชิไดม้ีการบริหารความสมัพันธ ์
กบัลูกคา้และสรา้ง brand loyalty โดยเปิดตวัแอปพลิเคชั่นสะสมแตม้ ซึ่งเป็นเจา้แรกในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม 
โดยเปิดโอกาสใหผู้้บริโภคสะสมแตม้จากรหัสใตฝ้า สรา้งยอดการซือ้ด้วยกิจกรรมที่มีตลอดทั้งปี โดยสามารถ 
สรา้งยอดขายจากการสะสมแต้มถึง 5.2 ล้านขวด โดยมีฐานลูกค้าในระบบกว่า 3 แสนคน เป็นช่องทางสื่อสาร
กิจกรรมหรือประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑก์ับผูบ้ริโภคดว้ยฐานขอ้มลูในโออิชิ คลบั ไดอ้ย่างตรงกลุม่เปา้หมาย รวดเร็ว 
และไม่มีค่าใชจ้่าย ส  าหรบัตลาดต่างประเทศ โออิชิยงัคงบุกตลาดอย่างต่อเนื่องดว้ยโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และ
ขยายช่องทางการเขา้ถึงผูบ้รโิภค ครองยอดขายอนัดบั 1 ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า พรอ้มทัง้มุ่งขยาย
ฐานไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ โออิชิตัดสินใจประกาศยุติแคมเปญชิงโชคช่วงครึ่งหลัง เพื่อน างบประมาณส่งเสริม
การตลาดนี ้ส่งมอบเป็นเงินบริจาคและผลิตภณัฑอ์าหาร-เครื่องดื่มโออิชิ รวมมลูค่า 24 ลา้นบาท ผ่านสภากาชาด
ไทยเพื่อมอบใหก้ับโรงพยาบาล 7 แห่ง ส  าหรบัประเทศเพื่อนบา้นที่โออิชิเขา้ไปด าเนินธุรกิจและขายสินคา้ โออิชิได้
รว่มช่วยเหลือโดยการบรจิาคแอลกอฮอลใ์หก้ับโรงพยาบาลในประเทศกมัพูชาและลาว ผ่านกระทรวงสาธารณสขุ 
จ านวนรวมกว่า 6,000 ลิตร ไดร้บัการตอบรบัที่ดี และมีสื่อโซเชียลน าเสนอข่าวการบริจาคแอลกอฮอล ์ที่ประเทศ
กมัพชูา 

กลุ่มธุรกิจอำหำร 

การเตรียมความพรอ้มของธุรกิจรา้นอาหารและสรา้งความเชื่อมั่นในสถานการณ์โควิด พนักงาน 
เป็นด่านแรกที่ส  าคญัในการใหบ้ริการลกูคา้ โออิชิใหก้ารดแูลพนกังานทัง้การตรวจโควิด แจกอุปกรณ ์เช่น แอลกอฮอล ์
หนา้กาก นอกจากนั้น โออิชิเขม้งวดในมาตรการการดูแลลูกคา้ทัง้การตรวจวดัอุณหภูมิ การจดัที่นั่งแบบ social 

distancing การปิดภาชนะอาหารตักในไลนบ์ุฟเฟต ์มีถุงมือ และถุงพลาสติกห่อจานชามเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น 
กับลูกคา้ที่มายังรา้น จากนั้นไดน้  าเสนอวีดีทัศนม์าตรการเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับลูกคา้ ในขณะที่เดลิเวอรี่ 
มีขอ้ปฏิบตัิที่เคร่งครดั เช่น การเช็ดแอลกอฮอลก์่อนจบัถุงอาหารและสง่มอบใหล้กูคา้ นอกจากการสรา้งความเชื่อมั่น 
โออิชิพยายามกระตุน้ยอดขาย ไดแ้ก่ น าเสนอการใหบ้ริการ Contactless ในการสั่งอาหารภายในรา้นอาหาร โดยการ
สแกน QR Ordering ผ่านสมารท์โฟนเพื่อเลี่ยงสมัผสั และเพิ่มความคลอ่งตวัในการรบัออเดอร ์สรา้งความเชื่อมั่น
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ใหล้กูคา้และกระตุน้ใหต้อ้งการที่จะเขา้มาใชบ้ริการ หวัใจส าคญัอกีดา้นของธุรกิจรา้นอาหารคือ การพฒันาสรา้งสรรค์
เมนใูหมใ่หโ้ดนใจลกูคา้ทกุกลุม่ เพื่อสง่มอบประสบการณใ์หม่ ๆ ที่จะสรา้งสีสนัในการรบัประทานอาหาร ตอบสนอง
ไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ทุกกลุ่มน าไปสู่การบอกต่อ และขยายไปสูล่กูคา้กลุม่ใหม ่ๆ ที่เขา้มาใชบ้รกิารเพิ่มมากขึน้ เช่น 
เมนูเพื่อสุขภาพ และ DIY นอกจากนั้น โออิชิยังผลกัดันช่องทางเดลิเวอรี่และออนไลน์ โดยในปีที่ผ่านมาโออิชิ 
ไดใ้หบ้ริการผ่านทัง้ Own platform คือ Oishidelivery.com, call center 1773, การรว่มเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
กับ Food aggregators และยังมีการช าระเงินในรูปแบบ Contactless Payment ที่ใหบ้ริการในทุกช่องทาง และ
ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส่งเสริมการขายและสรา้งสมัพันธ์กับลูกคา้ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซือ้ หรือซือ้เพิ่ม
ผ่าน Bevfood App ซึ่งทัง้หมดนีป้ระกอบกบัการ lockdown ท าใหย้อดขายเดลิเวอรี่ในปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 59%  
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ โออิชิมีแผนงานในการปรับตัวและลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  
ค่ำเช่ำพืน้ที่ มีการเจรจาส่วนลดค่าเช่ากับเจา้ของพืน้ที่ การเจรจาต่อรองพืน้ที่การขายพิเศษ ด้ำนต้นทุน มีการ
บริหารตน้ทุนวตัถุดิบดว้ยการวางแผนดา้นปริมาณการใชร้ว่มกับ Supplier การต่อรองส่วนลดค่าซือ้วตัถุดิบ และ
ส่วนลดค่าเช่าอุปกรณ์ การเพิ่มตัวเลือก Supplier เพื่อใหเ้กิดการแข่งขัน การหาสินคา้ทดแทน ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน  
การจดัตารางการท างานใหเ้หมาะสม หยดุการรบัพนกังานใหมเ่พิ่มชั่วคราว ใหค้วามรูแ้ละบรหิารพนกังานในรา้น
ใหส้ามารถท างานไดห้ลายต าแหน่ง ควบคุมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในรา้น และค่าใชจ้่าย
ที่ออฟฟิศ ขยายสาขาดว้ยความระมัดระวัง ชะลอการเปิดสาขาใหม่ ในปี 2563 มีการขยายสาขารา้นอาหาร
ภายใต ้OISHI (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563) จ านวน 17 สาขา ท าใหบ้รษิัทมีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 270 สาขา 
เปิดสาขาแบรนดอ์ื่น ๆ เช่น Oyoki, Hou Yuu, Sakae อีก 4 สาขา รวมเป็นเปิดสาขาทัง้สิน้ 21 สาขา แต่มีการปิด
สาขาไป 17 สาขา ท าใหย้อดสุทธิคือ 270 สาขา นอกจากนั้น โออิชิไดท้ดลองโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อโอกาสในการ 
ต่อยอดในอนาคต Ramen X Kakashi เป็นรูปแบบรา้นค้าที่ โออิชิมีการทดลองเป็นสาขาแรกที่ศูนย์การค้า 
เดอะสตรีท และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  ด้วยโมเดลที่รวมเมนูความอร่อยแบบราเมนและ 
ขา้วหนา้ต่าง ๆ ไวใ้นรา้นเดียวกนั ท าใหป้ระหยดัเงินลงทนุเม่ือเทียบกบัการตอ้งเปิด 2 สาขา 

กลุ่มธุรกิจอาหารพรอ้มทานในปีที่ผ่านมายงัคงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจใน 3 กลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่  
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย โออิชิยังคงให้
ความส าคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำโดยเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มสินค้าเดิมเพื่อส่งเสริม 
ความแข็งแกร่งของฐานยอดขายออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ทุก ๆ กลุ่มสินคา้ ทัง้แซนวิช เก๊ียวซ่า และราเมนพรอ้มทาน 
และยังมีการพัฒนานวัตกรรมสินคา้ในกลุ่มสินคา้ใหม่เพื่อสรา้งยอดขายใหเ้ติบโตขึน้ และยังตอบสนองเทรนด ์
รกัสุขภาพดว้ยการวางจ าหน่ายสินคา้แซนวิชที่ผสมเวยโ์ปรตีนใหค้ณุค่าโปรตีนสูง ในส่วนของการขยายช่องทาง 
การจดัจ าหน่ายใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคมากขึน้ในทกุ ๆ ความตอ้งการ เริ่มจ าหน่ายสินคา้เก๊ียวซ่าที่เป็นเจา้ตลาดในรา้น 
7-Eleven และ Modern Trade และเขา้วางจ าหน่ายที่ Makro ไดส้  าเรจ็ สามารถสรา้งยอดขายไดม้ากกว่าที่ประมาณการ
ถึง 4 เท่า เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึน้ เช่น การวางจ าหน่ายสินคา้ช่องทาง online 
ของช่องทาง Modern trade และ Vending Machine ที่ตั้งตามจุดในอาคารส านักงานและที่พักอาศัยต่าง ๆ  
กว่า 800 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และยงัท าการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง ประสบความส าเร็จ
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ในการผนึกก าลังของกลุ่มธุรกิจเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้ ทั้งการท าโปรโมชั่นร่วมกับชาเขียวโออิชิ โกลด ์ 
และการออกบธูจ าหน่ายสนิคา้ตามแหลง่ต่าง ๆ  เช่น MRT หรือย่านที่พกัอาศยัรว่มกบัรา้นอาหารและชาเขียวโออิชิ 

4. กลยุทธอ์งคก์รส ำหรับปี 2564 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

(1) ขยำยฐำนผู้ด่ืม 

โออิชิมุ่งมั่นสรา้งสรรคน์วตักรรมผลิตภัณฑท์ี่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคคนรกัสขุภาพ โดยจะขยายกลุ่ม
สินค้าชาเขียวกลุ่มน ้าตาลน้อยหรือไม่มีน ้าตาล พรอ้มทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณประโยชน์และเป็นเครื่องดื่ม 
ที่ดีต่อสขุภาพ และยงัคงบกุตลาด E-Sport Platform อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานกลุ่มลกูคา้วยัรุน่ รวมทัง้ยงัไดมี้
การศึกษากลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติมอีกดว้ย ตวัอย่าง การขยายฐานผูด้ื่มอย่างต่อเนื่อง และจับกระแสรกัสขุภาพ 
เครื่องดื่มโออิชิออกสินคา้ใหม่ “โออิชิ พลสั ซี” ครัง้แรกของนวตักรรมชาเขียวผสมวุน้มะพรา้วและวิตามินซีสงู 200% 
ไดป้ระโยชนจ์ากชาเขียวและวิตามินซีแบบเต็ม ๆ ช่วยเสริมสรา้งภูมิคุม้กนั มี 2 รสชาติ คือ องุ่นเคียวโฮ และรสสม้ 
สตูรน า้ตาลนอ้ย 

(2) ขยำยฐำนกลุ่มสินค้ำพรีเมียม 

การต่อยอดการเติบโตของสินคา้พรีเมียม โดยมุ่งเนน้ในการใหค้วามส าคญัในการคดัสรรวตัถดุิบ
ที่มีคุณภาพ คงคุณค่าและคุณประโยชนข์องสินคา้ไวใ้หม้ากที่สุด เพื่อพรอ้มส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่ดีที่สดุใหก้ับผูบ้ริโภค 
ตอบรบักระแส Health & Wellness 

(3) ขยำยตลำดส่งออก 

การสรา้งความแข็งแกร่งในตลาดประเทศหลัก ขยายการเติบโตในตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง 
พฒันาและผลิตสินคา้ในกลุม่เครื่องดื่มสขุภาพ 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

(1) ขยำยธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพืน้ที่การใหบ้ริการดว้ยรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทยวิ์ถีปกติใหม่ 
(new normal) มากขึน้ รวมถึงผลกัดนั off-premise และเดลิเวอรี่ 

(2) พัฒนำเมนูใหม ่เพื่อสรา้งความตื่นเตน้และกระตุน้ความอยากลอง 

(3) ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการให้บริการและสรา้งประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า และใช้
เทคโนโลยพีฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 

นอกจากนี ้โออิชิปรบัแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ายขึน้  
เช่น Oishi food truck ที่ว่ิงไปใหบ้รกิารลกูคา้ถึงออฟฟิศ หมู่บา้น คอนโด Oishi To Go ที่ลกูคา้สามารถมา grab 

and go ไปทานที่ ไหนก็ได้ และการเปิดร้านอาหาร Sakae shabu shabu และขยายสาขาร้าน Hou Yuu ที่ เป็น  
a la carte เพื่อเจาะกลุม่ตลาดพรีเมียมที่ชื่นชอบอาหารญ่ีปุ่ น ดว้ยวตัถดุิบคณุภาพดีคดัสรรมาพิเศษ 
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ธุรกิจอำหำรพร้อมทำน 

โออิชิยงัคงมุ่งเนน้การสรา้งตราสินคา้โออิชิ ใหแ้ข็งแกรง่อย่างต่อเนื่องผ่านกลยทุธ ์

(1) ด้ำนนวัตกรรม ตลาดอาหารพรอ้มรบัประทาน (Ready To Eat (“RTE”)) เป็นตลาด
ที่มีการแข่งขันและมีการวางจ าหน่ายสินคา้ใหม่ตลอดเวลา โออิชิจึงต้องเน้นความส าคัญในส่วนนี ้พัฒนาสินค้า 
รสชาติใหม่ ๆ ในกลุ่มสินคา้ปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานยอดขาย พัฒนาสินคา้กลุ่มใหม่เพื่อสรา้ง
ยอดขายใหเ้ตบิโตขึน้ มุ่งน าเสนอสินคา้ที่ดีต่อสขุภาพมากขึน้  

(2) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ RTE ใหค้รอบคลมุมากขึน้ 
เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึน้เพิ่มโอกาสในการวางจ าหน่ายสินคา้ในกลุ่ม Food Service ใหห้ลากหลายและมีกลุ่มลกูคา้ใหม่
มากขึน้  

(3) กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เนื่องจากโออิชิเล็งเห็นโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายดว้ยธุรกิจใหม ่ๆ มากมาย 
นอกเหนือจากตลาดสินคา้ RTE ไดแ้ก่ การเริ่มศึกษาตลาดซอสบรรจุขวดมาตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งพรอ้มที่จะวางจ าหน่าย
ตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม 2564 นีเ้ป็นตน้ไป โดยซอสบรรจุขวดเป็นการต่อยอดมาจากการที่โออิชิเขา้ไปเป็นหนึ่งใน
ผูผ้ลิตซอสมะเขือเทศและซอสพรกิในรูปแบบ bulk และ sachet ใหก้บัรา้นอาหาร KFC ในประเทศไทย  

5. กำรพัฒนำด้ำนควำมยั่งยืนขององคก์ร (Oishi Sustainability) 

ดา้นการพฒันาความยั่งยืน โออิชิยึดแนวทางตามบริษัทไทยเบฟ ซึ่งใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
ความยั่งยืนครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 - ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  
 - ดา้นเศรษฐกิจ 
 - ดา้นสงัคม  

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

โออิชิมีการวางแผนจัดการและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูคุ้ณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การลดปรมิาณอาหารส่วนเกินในกระบวนการผลิต และการออกแบบบรรจภุณัฑต์่าง ๆ ใหเ้ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้ม ส่งผลใหบ้รษัิทไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองดา้นการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มีประสิทธิภาพมากมาย 
เช่น ประกาศนียบตัรการรบัรองคารบ์อนฟตุพริน้ทร์ะดบัองคก์ร 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

โออิชิมีการปรบัตวัใหท้ันต่อสถานการณ์รองรบัวิถีปกติใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ 
ทัง้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ และหนัมาใหค้วามส าคญั
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ทั้งนี  ้เพื่อผลักดันให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงแข็งแกร่ง  
โออิชิไดร้บัรางวลัจากหลายสถาบันการนัตีความเป็นแบรนดค์ุณภาพ เช่น รางวลั “Thailand’s Most Admired 
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Brand 2020” ในฐานะที่ เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิเป็นชาพรอ้มดื่มที่น่าเชื่อถือที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่  9 ขณะที่
รา้นอาหารโออิชิไดค้ะแนนด้านนวัตกรรมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจรา้นอาหาร จากผลการวิจัย “Thailand’s Most 

Admired Brand 2020” จดัโดยนิตยสาร BrandAge 

ด้ำนสังคม 

โออิชิด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน มีการสนับสนุนและช่วยเหลือ
สงัคมดา้นต่าง ๆ เริ่มจากการดแูลครอบครวัโออิชิหรือพนักงานของโออิชิ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  
โออิชิใหก้ารดแูลพนกังานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาอุปกรณป์้องกัน ทัง้หนา้กากอนามยัและแอลกอฮอล์
แจกจ่ายให้อย่างทั่วถึง ส่งพนักงานไปตรวจโควิด-19 ตลอดจนการท าประกันโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน และ 
การใหท้นุการศึกษาบุตรของพนกังานที่โออิชิท าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการใหค้วามช่วยเหลือสงัคม เช่น โครงการ 
“ให”้ โครงการ น า้ดื่มสะอาด และโครงการแจกผา้ห่มตา้นภยัหนาว 

จากนัน้ นางนงนชุ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท รายงานการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชั่นของบรษิทั 

เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทใหค้วามส าคญัและมีเจตนารมณท์ี่ชดัเจน 
ในการด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการในเรื่องดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเก่ียวกับบริษัท หัวข้อย่อย 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และหนา้ที่ 200 ถึงหนา้ที่ 201 ของรายงานประจ าปี 2563 ในปีที่ผ่านมา บริษัทไดจ้ัดใหม้ี
การอบรมในหลกัสตูร “พลงัโออิชิตา้นทุจริตคอรปัชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณในองคก์ร” แก่พนกังานโดยหัวหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide หรือ ACPG  
รุ่นที่  30/2559 และหลักสูตร Corruption and Control Workshop รุ่นที่  3/2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นการตอกย า้ สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์และแนวทาง
ปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกตอ้ง เพื่อใหน้โยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี ้
บรษิทัไดป้ระกาศใชน้โยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่นและไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ 

นางนงนชุ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ดงันี ้

นางนิภาภรณ ์ศิรพิงษ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามมา 3 ค าถาม ดงันี ้

ค าถามที่ 1 เครื่องดื่มชาเขียวในประเทศมีหลากหลายรูปแบบ และรสชาติ แต่ตลาดโดยรวม 
คาดว่าจะถึงจดุอ่ิมตวั โออิชิจะท าอย่างไร จะเปลี่ยนไปผลิตเครื่องดื่มประเภทอื่นหรือไม่ เพื่อต่อยอดการเติบโต 

ค าถามที่ 2 โออิชิไม่โตมา 4 ปี ในแง่ยอดขายแมจ้ะสามารถลด cost and lean management ไดด้ี 
แต่จะท าอย่างไรใหส้รา้งการเติบโตใหม่ 
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ค าถามที่ 3 ช่วย update ยอดขายในส่วนของโออิชิในต่างประเทศว่าตลาดไหนเติบโตอย่างไร 
โดยเฉพาะ CLMV และจะไปเปิดตลาดที่อื่นอีกหรือไม่  อีก 3-5 ปีข้างหน้า มองสัดส่วนธุรกิจในประเทศ 
ต่อต่างประเทศอย่างไร 

และค าถามที่ 4 ของนางสาวสราวีย์ เจนวุฒิกมลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายส่งออก 
ปี 2563 เทียบกบัปี 2562 เป็นอย่างไร ในแต่ละประเทศ คิดเป็นสดัสว่นยอดขายก่ีเปอรเ์ซ็นตข์องยอดขายรวม 

นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ส  าหรบัค าถามและมอบหมาย
ใหน้างนงนชุเป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ 

นางนงนุชกล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ ส  าหรับค าถามและชีแ้จงว่าตลาดชาเขียวยังคงเป็นตลาดที่ม ี
ขนาดใหญ่มีมูลค่ากว่าหมื่นลา้นบาท เป็นตลาดที่ลูกคา้ยังมีความคุน้เคยและใหก้ารตอบรบัที่ดี แมต้ลาดอาจหดตัว 
ไปบา้งช่วงที่มีการขึน้ราคาภายหลงัมีการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต แต่โอกาสการเติบโตยงัมี โดยบรษิัทเนน้กลยุทธ ์
เพิ่ม Value แทนที่จะเพิ่ม Volume โดยการออกสินคา้พรีเมียม เช่น Oishi Gold ซึ่งเป็นกลุ่มสินคา้ที่มีราคาสูง 
และยังเป็นกลุ่มสินค้าที่ท  าก าไรได้มากขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทได้ออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผู้บริโภคที่สนใจ 
ดแูลสุขภาพมากขึน้ ไดแ้ก่ สินคา้ใหม่ Oishi plus C ที่มีการใส่คุณประโยชนข์องวิตามินซี ท าใหส้อดคลอ้งกับเทรนด ์
ของเครื่องดื่ม Functional drink ที่ก าลังอยู่ในความสนใจของตลาดได ้ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นอายความเป็นญ่ีปุ่ น
เพราะเป็น DNA ของโออิชิ นอกจากนี ้บริษัทยังขยายการเติบโตของเครื่องดื่มชาเขียวไปยังตลาดต่างประเทศ  
ในกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย ซึ่งสรา้งรายได้ให้กับธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัท โดยเฉพาะในตลาดกัมพูชา  
ซึ่งบริษัทครองความเป็นอนัดบั 1 ได ้และสามารถน าวิธีการที่ใชใ้นประเทศกมัพูชาไปสรา้งการเติบโตไดท้ี่ประเทศลาว
และเมียนมาต่อไป และอีก 3-5 ปี บริษัทคาดว่าจะสามารถสรา้งการเติบโตได้อีกอย่างมาก ส่วนธุรกิจอาหาร โออิชิ 
เพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และเพิ่ม platform เดลิเวอรี่ซึ่งสามารถเพิ่มการเติบโตในช่วงโควิดได ้นอกจากนั้น  
เพิ่มขยายไลนอ์าหารไปที่ a la carte นอกเหนือจากประเภทบุฟเฟตท์ี่เป็นประเภทอาหารที่โออิชิด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ 
เพื่อใหร้บักบัรูปแบบวิถีปกติใหม่ (new normal) 

นายอวยชัย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เป็นธรรมดาของธุรกิจที่จะถึงจุดอิ่มตัว แต่โออิชิสามารถสรา้ง value 
ใหก้ับสินคา้เพิ่มขึน้ไดแ้ละสรา้งก าไรเพิ่มขึน้ นอกจากนั้น จะตอ้งเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดใหไ้ด้เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มรายได ้
และขยายตวัไปยงัต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศสามารถสรา้งรายไดไ้ดถ้ึง 25% นอกจากนี ้ธุรกิจเครื่องดื่ม
ชาเขียวยังสามารถเพิ่มความหลากหลายไดอ้ีกโดยสามารถขยายไปยงัเครื่องดื่ม carbonated green tea โดยยกตวัอย่าง 
ผลติภณัฑช์าคลูลซ์่า ซึ่งปัจจบุนัสามารถเจาะตลาดกลุม่นกัเรียนได ้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบรษิัทจึงขอกลา่วสรุปว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อให้
ที่ประชมุรบัทราบ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 
และรายงานจากคณะกรรมการบรษิทั ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 พร้อมทัง้รำยงำน
ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น  าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับปี  2563 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี ้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และงบกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตาม
งบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไวใ้นหน้าที่ 217 ถึงหน้าที่ 319 ของรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุ้น
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2563 สิ ้นสุดวันที่  
30 กนัยายน 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี  

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซกัถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน
ส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ตามรายละเอยีดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พรอ้มรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์โดยวาระนีมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 602 หุน้ รวมมี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 57 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้เป็น 343,776,666 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,776,666 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 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายกฤษฎา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบัญชี ปี 2563 
สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 บรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 1,069,643,462 บาท (หนึ่งพนัหกสิบเกา้ลา้นหกแสนสี่หมื่น
สามพนัสี่รอ้ยหกสิบสองบาท) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563-2564 เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
จึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2563 และก าไรสะสมใหแ้ก่ 
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ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบหา้สตางค)์ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 543,750,000 บาท 
(ห้ารอ้ยสี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหา้หมื่นบาท) หรือประมาณรอ้ยละ 50.80 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท  

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท  
(ห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 191,250,000 บาท (หนึ่งรอ้ยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)  
โดยจ่ายเม่ือวันที่  12 มิถุนายน 2563 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ในอัตราหุ้นละ  
0.94 บาท (เกา้สิบสี่สตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 352,500,000 บาท (สามรอ้ยหา้สิบสองลา้นหา้แสนบาท)  
โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการ 
รบัเงินปันผล (Record Date) คือวนัที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีก เนื่องจากบริษัท
ได้จัดสรรไวค้รบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทั้งนี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอให ้
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่ว  

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

นางนิภาภรณ ์ศิริพงษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ตอนนีบ้ริษัทไม่มีหนีส้ิน แต่ยงัจ่าย dividend payout 
ที่ประมาณ 50% บรษิัทจะท าอย่างไรกบัเงินสดที่สะสมมากขึน้เรื่อย ๆ 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการจ่าย 
เงินปันผลอยู่ที่ 40% ปีนีจ้่ายถึง 50.80% จากก าไร 1,069,643,462 บาท ซึ่งก าไรนีร้วมเงินที่ไดจ้ากการเคลมประกัน
จ านวนประมาณ 290 ลา้นบาทดว้ย ถา้แยกจ านวนเงินเคลมประกันออก เท่ากับบริษัทจ่ายจากก าไรจ านวนประมาณ  
773 ลา้นบาท เท่ากบัจ่ายในอตัรามากกว่า 70% สว่นเงินสดที่บริษัทมีจะเก็บไวเ้ป็นเงินลงทนุเพื่อขยายกิจการและ
สรา้งการเติบโตใหก้ับธุรกิจ เช่น การส่งสินคา้ไปจ าหน่ายที่ต่างประเทศ การสรา้งโรงงานที่ต่างประเทศ หากเห็นว่า 
เป็นประโยชนม์ากกว่า บริษัทก็พรอ้มที่จะลงทุนสรา้งโรงงาน เพื่อสรา้งยอดขายและผลก าไร และหากมี M&A  
ที่น่าลงทุน บริษัทก็พรอ้มที่จะลงทุนเพื่อสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ส่วนการบริหารจดัการเงินสดที่ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั บริษัทน าไปลงทุนในกองทุนของธนาคารที่มีการลงทุนที่มีความเสี่ยงต ่า เช่น การลงทุนในพันธบัตรรฐับาล 
แต่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากประจ ากับธนาคาร และมีความคล่องตัวในการถอนการลงทุน หากบริษัท 
มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุ 

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถงึรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอยีด
ที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยวาระนี ้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 75,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 58 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้เป็น 343,851,666 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 16/24 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

เห็นดว้ยจ านวน 343,851,666 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 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ประธานกรรมการสรรหา เป็นผูน้  าเสนอวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมคราวนี ้จึงถือว่ามีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้จึงขอเชิญนายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการสรรหา
เป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายอวยชยั น าเสนอต่อที่ประชมุดงันี ้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง  
ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพน้จากต าแหน่ง  

ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ  านวน 
ที่ใกลเ้คยีงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัท มกีรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เพื่อส่งเสริมให้ที่ ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในการนี ้นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์นายชยั จรุงธนาภิบาลและนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช กรรมการอิสระ 
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ แสดงความประสงคข์อออกจากหอ้งประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียง
ในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  
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โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผู้ถือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า 
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ า 
ปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ตอ้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ในครัง้นี ้ไดพ้ิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแลว้  
มีความเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
เหมาะสมและสามารถสรา้งคุณประโยชนใ์หก้ับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง จึงลงมติดว้ยเสียงขา้งมากเห็นชอบเสนอใหเ้ลือกตัง้
กรรมการที่ครบวาระทัง้หมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลารวม 14 ปี 2 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี ้
จะรวมเป็นเวลารวมทัง้สิน้ 17 ปี 2 เดือน นายชยั จรุงธนาภิบาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลารวม 14 ปี 10 เดือน 
หากได้รับเลือกตั้งในครัง้นีจ้ะรวมเป็นเวลารวมทั้งสิน้ 17 ปี 10 เดือน และนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นเวลารวม 11 ปี 10 เดือน หากไดร้บัเลือกตัง้ในครัง้นีจ้ะรวมเป็นเวลารวมทัง้สิน้ 14 ปี 10 เดือน 

ประวตัิย่อและขอ้มลูของบคุคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 ในหนา้ที่ 42 ถึง
หนา้ที่ 50 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ  

เมื่อปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในคราวนีเ้ป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลที่ดีขอให ้
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  
ใหก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทนและกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

เห็นดว้ยจ านวน 343,776,466 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9781 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 200 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียงจ านวน 75,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0218 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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2. นายชยั จรุงธนาภิบาล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นดว้ยจ านวน 343,851,466 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 200 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียงจ านวน  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

3. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นดว้ยจ านวน 343,776,466 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9781 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียงจ านวน 75,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0218 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี ้เมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเขา้หอ้งประชมุ เพื่อด าเนินการประชมุตามวาระต่อไป 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย ์รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา 
ตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อเห็นชอบและใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ส าหรบัเดือนมกราคม ถึงเดอืนธันวาคม 2564 ทกุคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกนักบัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทน
แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมตามที่แสดงบนสไลด ์รวมถึงไดแ้สดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8  
ที่จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้  

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงิน 4,615,850 บาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
รายเดือน 3,956,750 บาท และเบีย้ประชมุ 659,100 บาท  
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2564 ดงัรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยเปรียบเทียบ 
ปี 2564 และปี 2563 นี ้

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

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 

4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมย่ังยืน
และควำมเสีย่ง 

    

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

5. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำ     
-  ประธาน 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

6. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน     
-  ประธาน 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

7. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี     
-  ประธาน 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

ค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชนอ์ื่นนอกเหนือจำก
ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุมและเงนิบ ำเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

ส าหรบัรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2563 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 125 ถึงหน้าที่ 126 ของรายงานประจ าปี 2563  
ซึ่งไดจ้ดัสง่ในรูปแบบ QR Code ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย ล  าดบัที่ 2) 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซกัถาม เลขานกุารบริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2564 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,851,666 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาวพจนีย ์รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตาม
แนวนโยบายการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จแก่กรรมการแตล่ะคนตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจ านวน 30 ล้านบาท จากที่ ได้รับอนุมัติไม่เกิน  
32 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2563 ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร” หนา้ที่ 125 ถึงหนา้ที่ 127 ของรายงานประจ าปี 2563 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิม่เติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย 
เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 และการมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการจดัสรร
เงินบ าเหนจ็ดงักลา่ว ตามรายละเอียดที่เสนอ 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 32,000,000 บาท พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

เห็นดว้ยจ านวน 343,776,666 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9782 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 75,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0218 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงนิส ำหรับปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชมุ 

นายวิกรม รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี 
โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10512 หรือ 
2. นางสาวสรุียร์ตัน ์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ 
3. นายเอกสิทธิ์ ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4195 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้มก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบังบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2564 
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินจ านวน 2,470,000 บาท ซึ่งลดลง 140,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
ไมร่วมถึงค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ถา้หากมี ซึ่งบรษัิทจะจ่ายตามจรงิ 

ส าหรบัรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ไดแ้สดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ 
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างตน้ 
ไม่มีผู ้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
นอกจากนี ้KPMG ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคณุภาพ
และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบัอีกดว้ย 
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
28 มกราคม 2564 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มขีอ้ซกัถาม เลขานกุารบรษิัทจงึเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบังบการเงนิ ส  าหรบัปี 2564 ตามรายละเอยีดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตัง้นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 10512 หรือนางสาวสุรียร์ตัน ์ทองอรุณแสง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรับงบการเงิน ส  าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินจ านวน 
2,470,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,851,666 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 

วำระที ่9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 

-ไม่มี-  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สอบถามและใหข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุน้
มีขอ้ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดยสรุปประเด็นไดด้งันี ้

นางสาวจินตนา กาญจนก าเนิด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจเดลิเวอรี่เติบโตอย่างไรหลังจาก
สถานการณโ์ควิด และสดัสว่นยอดขายคิดเป็นรอ้ยละเท่าไรของรายไดร้วม 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า การเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา ไดเ้ติบโตขึน้เป็นเลขสองหลกั  

นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจอาหาร มองไปข้างหน้าจะเน้นแบรนด์ใด 
ที่จะเป็นตวัน าการเติบโต 

นางนงนุช รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ธุรกิจรา้นอาหารของบริษัทยังคงตอ้งเน้นในรูปแบบ 
การนั่งรับประทานอาหารในรา้น การใช้ทรพัยส์ินของบริษัทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้รา้นอาหาร 
ที่มีอยู่เป็น delivery hub การเปิดรา้นเล็ก ๆ ในพืน้ที่รา้นอาหารส าหรบัท ารา้น Oishi to Go หรือการท า Grab & Go 
เป็นตน้ และการเปิดรา้นสาขาใหม่ ๆ จะตอ้งควบคุมค่าก่อสรา้งรา้นหรือแมก้ระทั่งแรงงานของพนักงานให้ได้
ประโยชนส์ูงสุด การท าโมเดลธุรกิจแบบใหม่ เช่น E-Commerce Platform หรือ Smart Model เพื่อตอบโจทย์
ลกูคา้ที่ยงัตอ้งการประสบการณท์ี่ดีจากทางรา้น เป็นตน้ 
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นายภทัรกิตต์ิ เนตินิยม ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าทางบริษัทมีแผนพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับกัญชา 
หรือกญัชงหรือไม ่

นายอวยชัย ตันทโอภาส รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในเรื่องของกัญชายังไม่มีความชัดเจน 
จากรัฐบาล เนื่องจากขณะนีร้ัฐบาลมุ่งเน้นเรื่อง Medical เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ส่วนจะน าไปท าอาหารหรือ
เครื่องดื่มยังไม่มีความชัดเจนจากรฐับาลหรือยังไม่มีกฎหมายรองรบัแต่อย่างใด บริษัทยังคงรอความชัดเจนอยู่ 
อย่างไรก็ดี จะตอ้งพิจารณาเรื่องความเหมาะสมว่าเหมาะกับผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์
ของบรษิัทหรือไม่ดว้ย และจะตอ้งค านึงถึงในระดบักลุม่บรษิัทดว้ยเช่นกนั 

นางสาวจินตนา กาญจนก าเนิด ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทตัง้เป้าหมาย CAPEX ปี 2564 
ไวอ้ย่างไร 

นายอวยชยั มอบหมายใหน้ายกฤษฎา วรรธนะภาคิน เป็นผูต้อบค าถาม 

นายกฤษฎา กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดก้ าหนดงบประมาณ 
ในเรื่องของงบการลงทุนในปี 2564 ไวแ้ลว้ ประมาณ 300-500 ลา้นบาท ซึ่งเป็นงบการขยายสาขาของธุรกิจรา้นอาหาร
หรือการลงทนุซือ้เครื่องจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการลดตน้ทนุ 

นายอวยชัย รายงานใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการลงทุนบริษัทมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ดแูลในเรื่องการลงทนุใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับรษิัทและผูถื้อหุน้ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุน้ สอบถามว่าเหตุใดก าไรสุทธิถึงลดลงจากปี 2562 ปัญหา 
เกิดจากอะไร และจะแกไ้ขอย่างไร 

นายอวยชยั รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า สาเหตทุี่ก าไรสทุธิลดลงจากปี 2562 นัน้ สืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์โควิด ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารประสบการขาดทุน 
ถึงกว่า 100 ลา้น จากเดิมที่มีก าไรปีละ 200 – 300 ลา้นบาท สว่นธุรกิจเครื่องดื่มก าไรลดลงไม่มากนกั  

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ฝ่ายจัดการได้พยายามลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าในศูนยก์ารคา้ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มผลก าไร และพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่ไม่จ  าเป็น เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถสร้างผลก าไรได้ บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ที่ จะควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่สามารถควบคมุได ้

นายเด่นสิน รอยเกียรติศักด์ิ ผู้ถือหุน้ สอบถามว่า แผนกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคตจะเติบโต 
ไปในทิศทางใด เนน้ Plant based หรือไม่ 

นางนงนุช รายงานให้ที่ ประชุมทราบว่า บริษัทได้เริ่มธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพบ้างแล้ว  
ส่วน Plant based นั้น ไดเ้พิ่มเป็นทางเลือกใหก้ับลูกคา้ไดท้ดลองเท่านั้น หากลูกคา้มีความสนใจก็จะเพิ่มเป็น
ทางเลอืกเพิ่มขึน้อีกต่อไป 
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นายศกัด์ิชาติ งามลว้น ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การเลือกผูส้อบบญัชีมีการค านึงถึงค่าใชจ้่ายในการ
สอบบญัชีเทียบกบับรษิัทอื่นหรือไม่ 

นายสิทธิชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ให้บริษัทสอบบัญชีอื่นเสนอค่าบริการ 
การสอบบัญชีเขา้มายังบริษัทเพื่อคัดเลือกทุกปี เพื่อท าการวิเคราะห์คดัเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยในปีนี ้
บรษิัทไดต้่อรองกบับรษิัทผูส้อบบญัชีและไดอ้ตัราค่าสอบบญัชีที่ต  ่ากว่าปีที่ผ่านมาอีกดว้ย 

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในวันนี ้ ซึ่งถือเป็นก าลังใจและแรงสนับสนุนที่ส  าคัญ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ปิดประชุมเวลำ 16.05 น.  

 

ลงชื่อ                 ประธานที่ประชมุ 

 (นายประสิทธิ ์โฆวิไลกลู)  

ลงชื่อ                 เลขานกุารบรษิัท 

 (นางสธุาดา สวุรรณ)์ 


