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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
27 มกราคม 2565 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

วันท่ี 27 มกรำคม 2565 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 10 อำคำรซีดับเบิล้ยู ทำวเวอร์ 

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

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

3. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

4. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

5. นายชัย  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

6. นายสิทธชิยั ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นายพิษณ ุ วิเชยีรสรรค ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

8. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผูจั้ดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยั่งยนืและความเสี่ยง 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวเมขลา เนติโพธ์ิ      รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธรุกิจอาหารส าเร็จรูป 
2. นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน        รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายสวุิทย ์ ศิริชู        ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวจิราลกัษณ ์ ณ เชียงตุง        ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด-รา้นอาหาร                                                                             
5. นางชลิตา            อิศรางกรู ณ อยุธยา        เลขานุการบริษัท 
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ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจำกบริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ำกัด ท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส 
2. นางสาวสุรรีตัน ์ ทองอรุณแสง 
3. นางสาวนาฎศศนิ วัฒนไพศาล 
4. นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ 

โดยมีนางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทดว้ย 

เร่ิมประชุม เวลำ 14.00 น. 

 นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว
ตอ้นรบัและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า  เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19  
ของผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหจั้ดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ในครัง้นี ้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)  
ในวันจันทรท่ี์ 13 ธันวาคม 2564 จากนั้น ได้มอบหมายให้นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการบริษัท  
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทราบ 

 เลขานุการบริษทั รายงานตอ่ที่ประชุมใหท้ราบวา่ ขณะนีมี้ผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 12 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้น 1,435,605 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 36 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
341,780,104 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 48 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวมทั้งสิน้ 343,215,709 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
91.5242 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 375,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ขอ้ 35. กล่าวคือ มีจ านวนผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจ านวนหุน้นับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ั ้งหมดของบริษัท จากนั้นไดแ้จ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่าบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียง 
ในการประชุมโดยอาจมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ในระหว่าง
วันที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2564 โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซตข์องบริษทั www.oishigroup.com 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนใหท้ราบว่า 
เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการใหส้ิทธิ ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท 

จากน้ัน ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ี เข้าร่วมประชุม 
ดังรายนามข้างต้น เพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิน้จ านวน 8 คน และกรรมการ 
เขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ในครัง้นี ้จ านวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ตอ่จากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงหลกัเกณฑว์ิธกีารออกเสียงลงคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัทขออนุญาตชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน 
ผ่านคลิปเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้ 

1. บริษัทไดใ้ช ้บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระใหบ้ริการระบบควบคุมการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รบัหนังสือรบัรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี้ บริษัทไดเ้ชิญผูส้อบบัญชี เขา้ร่วม
ตรวจสอบและเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงดว้ย 

2. ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถดู 
การถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดี โอ 
สาธิตวิธีการใช้ระบบ online เพ่ือการออกเสียงลงคะแนนและการถามค าถามของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อ 
ขอความช่วยเหลือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 0-800-087-616 ได้ตลอดเวลา
ระหว่างการประชมุ 

3. การออกเสียงลงคะแนนใหน้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผูถ้ือหุน้แต่ละรายจะมีจ านวนเสียง 
ตามจ านวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรบัมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

4. ผูถ้ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิ๊กเลือกเมนูเพ่ือลงคะแนนเสียง ในทุกวาระ 
ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้
ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือวา่ท่านลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น 

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่ เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงเห็นดว้ย 

6. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ให้บริษัทล่วงหน้า 
ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับวาระนั้น ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพค์ าถามเขา้มา
ทางแชทไดต้ั ้งแต่บัดนี้  โดยบริษัทจะน าค าถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
วาระ โดยจะค านึงถึงการจัดกลุ่มประเภทของค าถามที่มีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกัน 
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7. เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่  5  
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให ้
ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

8. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  
หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น  
แต่ส  าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ 
ขอให้ผู ้ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง 

9. ส าหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ คือ การลงคะแนน 
ในใบมอบฉันทะ ที่มีการท าเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรอืกรณีท่ีมีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่ มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณี 
การลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน 

10. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะท าการแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบในวาระถัดไป  
หรือเม่ือเจา้หนา้ที่นับคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุน้ของผูเ้ข้ารว่มประชุม
ล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ต าแหน่ง และ
เม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น 
เป็นอันสิน้สุด 

11. โดยมติของที่ประชมุผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ  
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ตอ้งได้รบัมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

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

ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  

พร้อมกันนี้  เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ทราบว่าในการด าเนินการประชุมบริษั ท 
จะด าเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ทุกท่านแลว้และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาที่เมนู
ถามค าถามได้ตัง้แต่เริ่มต้นการประชุม และบริษัทจะน าไปตอบในวาระที่เกี่ยวขอ้ง จากน้ัน ประธานฯ จึงด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดังนี ้
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วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  

เลขานุการบริษัทได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ที่ได้ส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ และได้เปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดงักล่าว  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อแนะน าและสอบถามดังนี้ หากการประชุมสามัญ 
ผูถ้ือหุน้ในปีถัดไปมีความจ าเป็นตอ้งจัดผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกสอ์ีก ควรจะสรา้งรูปแบบ  (Platform) ที่ผูถ้ือหุน้มีโอกาสได้
สื่อสารโต้ตอบกับที่ประชุมแบบเป็นเสียงได้เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ และขอสอบถามถึงสาเหตุที่ Platform ของการ
ประชุมปีนี ้ท าไมยังไม่เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สื่อสารโตต้อบแบบเป็นเสียงได ้

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ไดต้อบขอ้ซักถามของผูถ้ือหุน้พรอ้มกับกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถอ านวย
ความสะดวกในการสื่อสารในรูปแบบที่ผู ้ถือหุ้นตอ้งการ บริษัทมีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบพบปะกับ 
ผูถ้ือหุ้นเหมือนเดิม แต่เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมในรูปแบบ 
ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการจัดการประชมุแบบสื่ออเิล็กทรอนกิส ์มีหลายรูปแบบ ซึ่งมีทัง้
ขอ้ดีและข้อเสียแตกต่างกันไป รูปแบบที่บริษัทใช้นั้นเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสื่อสารกับบริษัทผ่านทางการพิมพ์
ขอ้ความซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาขดัขอ้งทางดา้นเทคนิคนอ้ยกว่าการสื่อสารผ่านเสียง และเป็นการลดความเสี่ยงใน
เรื่องของขอ้ขัดขอ้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้และเป็นอุปสรรคส าหรบัการจัดประชุมในครัง้นี ้บริษัทหวังว่าในปีต่อไป
ถา้สถานการณข์องโควดิ-19 ดขีึน้ จะสามารถจัดประชุมแบบพบปะกับผูถ้อืหุน้ได ้แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งจัดใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิสอ์กี บริษัทจะพิจารณา Platform ใหม่ เพ่ือจะไดมี้โอกาสใกลช้ิดกับผูถ้ือหุน้ไดม้ากขึน้ 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีมี้ผูถ้ือหุน้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
103 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 343,215,812 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

เห็นดว้ยจ านวน 339,715,811 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  98.9802 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 3,500,001 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.0198 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยำยน 2564 และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบบัญชี 
ปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งใหผู้ ้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมอบหมายใหน้างนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อท่ีประชุม 

นางนงนุช น าเสนอวีดิทัศนภ์าพรวมการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทส าหรบัรอบบัญชีปี 2564 เม่ือเสร็จสิน้การน าเสนอวีดิทัศนแ์ล้ว 
ไดร้ายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบบัญชีปี 2564 ซึง่เป็นขอ้มูลสรุปจากค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 อันประกอบด้วยข้อมูลก าไร 
แยกตามธุรกิจ ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สภาพคล่อง อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
และโครงสรา้งทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของงบการเงินรวม และปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัท 
ทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนัยส าคัญ พรอ้มทัง้อธิบายเหตุผลและรายละเอียดของแต่ละส่วนโดยสงัเขป 
โดยภาพรวมท่ีจะรายงานในที่ประชมุนี ้มี 4 หัวขอ้ ดังนี ้

1. ผลการด าเนินงานและตัวเลขทางการเงินในปี 2564 
2. ภาพรวมการด าเนินงานของกลุ่มธรุกิจในปี 2564 
3. ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2565 
4. การพัฒนาดา้นความยั่งยืนขององคก์ร 

1. ผลกำรด ำเนินงำนและตัวเลขทำงกำรเงินในปี 2564 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ไดร้ายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ 
โดยสรุปไดด้ังนี ้

ธรุกิจเคร่ืองด่ืม 

ส าหรบัธรุกิจเครื่องดื่มมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเติบโตขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 4.1 
แตมี่ก าไรสุทธิเม่ือเทียบกับปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 24.5 

ธุรกิจอำหำร 

ส าหรบัธุรกิจอาหารมีรายไดแ้ละจากการขายและใหบ้รกิารลดลงจากปี 2563 รอ้ยละ 28.7 ก าไร
สุทธเิม่ือเทียบกับปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 95.1  

ภายหลังที่ธุรกิจรา้นอาหารเริ่มมีการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในรา้นได้ รา้นอาหาร 
จึงกลบัมาท าก าไรในเดือนกันยายน 2564 ส่งสญัญาณการฟ้ืนตัวของธุรกิจอาหาร ประกอบกับบริษัทมีสถานะ 
ทางการเงินทีแ่ข็งแกรง่และมีเงินสด ณ สิน้งวดเพ่ิมขึน้เป็น 2,040 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง
มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าที่รอ้ยละ 40 
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2. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจในปี 2564 

นางนงนุช รายงานใหท้ี่ประชุมทราบถงึภาพรวมผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจในปี 2564 ดังนี ้

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

บริษัทครองต าแหน่งผูผ้ลิตและผูจ้ าหน่ายชาพรอ้มดื่มอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง สูงกว่าคู่แข่งหลัก
รอ้ยละ 17 และยังขยายฐานผูด้ืม่ตอบโจทยก์ระแสรกัสุขภาพดว้ยนวัตกรรมใหม่ โออิชิ พลัสซี ซึ่งมียอดขายเติบโต
ถึงบวกรอ้ยละ 11 จับเทรนดส์ุขภาพคนรุ่นใหม่ขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มพรีเมียม จัดโปรโมชั่นโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ผลักดันยอดขายช่วงหน้ารอ้นเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี นอกจากนั้น ยังรักษาความเป็นผู้น าขยายฐานผูบ้ริโภค 
ในตลาดต่างประเทศอยา่งตอ่เนื่องดว้ยยอดขายอันดับ 1 ของตลาดชาพรอ้มดื่มในประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า 
และจากนั้นไดเ้ปิดวีดีโอโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบ 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ธุรกิจรา้นอาหารตอ้งเร่งปรบัตัว 
เพ่ือลดแรงกดดันจากปัจจัยตา่ง ๆ ดังนี ้

1. เพ่ิมขีดความสามารถของช่องทางเดลิเวอรี่ และซือ้กลบับา้น  

- โดยการเพ่ิมจุดขายใหง่้ายต่อการเขา้ถึง 
- เพ่ิมเมนโูดยใชค้รวัเดิม 
- ขยายขอบเขตการใหบ้ริการ 

2. โมเดล “ช่องทางการขาย” รุกประชิดผูบ้ริโภค 

- Oishi To Go จัดสรรพืน้ที่รา้นท าเป็นมุม Grab & Go 
- Food Truck เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดถ้ึงท่ี 

3. บริหารตน้ทุนของรา้นอาหารแต่ละสาขา 

- การปรบัลด - เพ่ิมจ านวนสาขา เพ่ือรกัษาสมดุลของช่องทางการจ าหน่าย
ควบคู่กับการขอลดค่าเช่า 
- การบริหารจัดการตน้ทุนแรงงาน ใหส้อดคลอ้งกับยอดขาย 
- วางแผนและค านวณปริมาณวัตถุดิบ เพ่ือช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบ 

4. การยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย 

เพ่ือสามารถด ารงกิจการอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย โดยการสรา้งความเชื่อม่ัน
ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19  

- เขม้งวดในมาตรการรกัษาความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ  
ไปจนถึงการจัดส่งถูกสุขอนามัย 
- เนน้ย า้กระบวนการตรวจคัดกรอง 
- ใหค้วามส าคัญกับพนักงาน ดว้ยการสรา้ง “ภูมิคุม้กัน” ที่แข็งแรงใหก้ับองคก์ร 
- ลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ผ่านการใชร้ะบบไรส้มัผัส 
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ธรุกิจผลิตภัณฑอ์ำหำรพร้อมรับประทำน 

ส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของฐาน
ยอดขาย บริษัทมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าปัจจุบัน เช่น กลุ่มเกี๊ยวซ่า กลุ่มแซนวิช กลุ่ มราเมน 
พรอ้มทาน และกิมจิ โดยบริษัทได้ออกสินค้าใหม่ในปี 2564 จ านวน 20 ตัว และเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวของการ
ท าอาหารที่บ้าน บริษัทได้เพ่ิมกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ ซอสปรุงรส ได้แก่ ซอสโชยุ ซอสเทอริยากิ  และน ้าจิ้มสุกี ้ยากี ้ 
จ าหน่ายที่ร ้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มารเ์ก็ตชั้นน าทั่วไปและแม็คโคร โดยสรา้งการรับรู้ในตัวสินค้าผ่านสื่อออนไลน ์ 
ขยายช่องทางการจ าหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้น การส่งออกของผลิตภัณฑ ์
มีการเติบโตและขยายตลาดใหม่ ๆ ในโซนยุโรป โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ 

3. กลยุทธอ์งคก์รส ำหรับปี 2565 

นางนงนุช ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบถงึกลยุทธ์ขององคก์รส าหรบัปี 2565 โดยสรุปตามหัวขอ้ ดังนี ้

ธรุกิจเคร่ืองด่ืม 

- ขยายฐานผูด้ื่ม 
- ขยายฐานกลุ่มสินคา้พรีเมียม 
- ขยายตลาดส่งออก 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 

- ขยายธุรกิจ  
- ตอ่ยอดสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้ 
- พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
- นวัตกรรม 
-  การด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

ธุรกิจอำหำรพร้อมทำน 

- ดา้นนวัตกรรม  
- กลุ่มธุรกิจใหม่ 
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
- ตลาดส่งออกเติบโต  

4. กำรพัฒนำด้ำนควำมย่ังยนืขององคก์ร  

ดา้นการพัฒนาความยั่งยืน โออิชิยึดแนวทางตามบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 - ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  
 - ดา้นสงัคม  
- ดา้นเศรษฐกิจ 

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 9/20 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
27 มกราคม 2565 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

บริษัทมีการด าเนินการหลกั ๆ ใน 3 ดา้น คือ 

Green Factory: การจัดการพลงังาน การจัดการดา้นสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน า้ 

Packaging: ธุรกิจเครื่องดื่ม มีการปรับลดน ้าหนักพรีฟอรม์ขวดชาเขียว ฉลากเขียวเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนขวดชาเขียวเคียวโอเป็นขวดใส ส่วนธุรกิจอาหาร มีการลดปริมาณการใช้พลาสติก  
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้ ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ย่อยสลายได ้และใช้บรรจุภัณฑ์แทนถุงพลาสติก 
ท่ีลูกคา้น าไป Reuse ได ้

Food Waste: จัดใหมี้โครงการเพ่ือลดปริมาณอาหารเหลือทิง้ เช่น โครงการ “รกัษ์อาหาร” และ 
โครงการ “กินหมดเกลีย้ง Challenge” 

ด้ำนสงัคม 

โออิชิด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน มีการสนับสนุนและช่วยเหลือ
สงัคมดา้นต่าง ๆ เริ่มจากการดูแลครอบครวัโออิชิหรือพนักงานของโออิชิ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  
โออิชิใหก้ารดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณป์้องกัน ทัง้หนา้กากอนามัยและแอลกอฮอล์
แจกจ่ายใหอ้ย่างทั่วถึง บริการตรวจโควิด-19 ใหก้ับพนักงานทุกคนก่อนเขา้สถานที่ท างานทุกสัปดาห ์พัฒนาศักยภาพ
พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนั้น โออิชิให้ความช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “ให้”  
สูภั้ยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ส่งก าลงัใจให้บุคคลทางการแพทยใ์หก้ับโรงพยาบาล 7 แห่ง และ
จัดโครงการ น า้ดื่มสะอาด ครัง้ที่ 4 และโครงการส่งอิ่ม “ให”้ ยิม้สูไ้ปดว้ยกัน 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

โออิชิมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ โดยการพัฒนาบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  
จัดแคมเปญการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ  ที่แตกต่าง สรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑท์ี่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค และขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และในทางด้าน Health & Wellness โออิชิได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และมี
กระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐาน  

จากนั้น นางนงนุช ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท รายงานการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชันของบริษัท 

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า นอกจากผลการด าเนินงานของบริษัทและ
แผนการด าเนินงานในปี 2564  ที่ได้รายงานไปแล้ว บริษัทได้ให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางด าเนินการ  
เรื่องนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งไดแ้สดง
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับบริษัท หัวขอ้ย่อยการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 หน้าที่ 165 และจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท  
มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัตงิานจากที่บ้าน (work from home) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้ให้
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พนักงานทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน และระเบียบการรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสและการให้
ความคุ้มครอง ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และท าความเข้าใจในนโยบายฯ และระเบียบฯ ดังกล่าว 
จากนั้นใหท้ าแบบทดสอบเพ่ือส ารวจและประเมินผลถึงความเขา้ใจเนือ้หาจ านวน 5 ขอ้ ผ่านทางระบบออนไลน ์

นางนงนชุ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดส้อบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี ้

นางสาวสราวีย์ เจนวุฒิกมลชัย ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า เนื่องจากวัตถุดิบและพืชผักมีราคาสูงขึน้ 
ทางบริษัทมีแผนการด าเนินการเพ่ือรบัมืออย่างไร รกัษา Brand Loyalty เชิงรูปธรรมอย่างไร ท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อสูง 

นางนงนุช ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ส  าหรบัค าถามและชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า จากภาวะที่
วัตถุดิบมีราคาสูงขึน้นั้น บริษัทได้มีการวางแผนในเรื่องของวัตถุดิบท่ีส าคัญไว้ในระยะยาวแลว้ ท าให้สามารถ 
ไดร้าคาวัตถุดิบที่คงที่ไม่ปรบัตัวสูงขึน้แมใ้นภาวะท่ีตลาดของวัตถุดิบมีราคาสูงขึน้ก็ตาม นอกจากนั้น บริษัทยังมี 
Group Synergy สรา้งอ านาจการตอ่รอง ท าใหไ้ดว้ัตถุดบิในราคาที่ด ีและการพยายามลดความสูญเสียที่หนา้รา้น
เป็นหนึ่งในกลยุทธใ์นการบรหิารจัดการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิผล พยายามลดภาระคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ รวมถึงการจัด
โปรโมชั่นและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความสมดุลของ Porforlio เพ่ือให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงกับ 
ตน้ทุนเดิมมากที่สุดและเพ่ือรกัษาฐานลูกคา้ของบริษัทไวใ้หไ้ด ้

นายภัทรกิตติ์  เนตินิยม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภาษีความหวานกระทบ margin เครื่องดื่ม 
มากนอ้ยอย่างไร และบริษัทมีแผนออกผลิตภัณฑส์ุขภาพ เช่น เครื่องดื่มวิตามิน หรือไม่ 

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับค าถามและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภาษี 
ความหวานจะมีผลบงัคับใชใ้นตน้เดอืนตลุาคม 2565 แต่อย่างไรกด็ี บริษัทไดต้ระหนักถึงเรื่องสุขภาพของผูบ้ริโภค
และได้ด าเนินการลดความหวานในเครื่องดื่มของโออิชิลงทุกตัวแล้ว และบางผลิตภัณฑ์ เชน่ โออิชิ โกลด ์ไม่มี
น า้ตาลอยู่เลยและไดเ้ครื่องหมาย “เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ” ดว้ย กล่าวโดยสรุปคือ ภาษีความหวานไม่มีผลกระทบ
กับเครื่องดื่มของโออิชิหรือหากจะมีก็อยู่ในระดบัที่มีผลกระทบนอ้ยมาก ในดา้นเครื่องดืม่ผสมวิตามิน โออิชิไดอ้อก
ผลิตภัณฑโ์ออิชิ พลสัซี เป็นเครื่องดื่มผสมวิตามินซี 200% ซึ่งไดร้บัผลตอบรบัจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี 

นายศริิวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผูถ้ือหุน้ ไดก้ล่าวชื่นชมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
ท่ีร่วมผลกัดันใหบ้รษิัทมีผลด าเนินการในปี 2564 ที่ดีมีผลก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถ้ือหุน้ได ้และให้
ก าลงัใจทุกคนส าหรบัการด าเนินงานในปี 2565 ท่ีคาดว่าจะตอ้งพบอุปสรรคมากกว่าปีนี ้

นางนงนุช ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ที่เป็นก าลังใจให้บริษัทมาตลอดและเชื่อม่ันว่ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท จะสามารถสรา้งผลด าเนินงานใหบ้ริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และท าใหบ้ริษัทมีความ
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพ่ือให ้
ที่ประชุมรบัทราบ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
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ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอยีดที่เสนอ 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินส ำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 พร้อมท้ังรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับปี  2564 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตาม
งบการเงินของบริษัทซึ่งแสดงไว้ในหน้าท่ี 209 ถึงหนา้ท่ี 314 ของรายงานประจ าปี 2564 ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุ้น
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แลว้ และเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรบัปี 2564 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบัญชี  

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตงิบการเงิน
ส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด พรอ้มรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,711 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 101 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายกฤษฎา วรรธนะภาคิน รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายกฤษฎา รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบัญชี ปี 2564 สิน้สุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 546,690,385 บาท (หา้รอ้ยสี่สิบหกล้านหกแสนเก้าหม่ืนสามร้อย
แปดสิบห้าบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564-2565 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จึงพิจารณาให้
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ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 และจากก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยล้านบาท) หรือประมาณ
รอ้ยละ 54.90 ของก าไรสุทธริวม ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท  
(สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองลา้นห้าแสนบาท) โดยจ่ายเม่ือวันที่  
11 มิถุนายน 2564 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในคราวนีใ้นอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 187,500,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้นห้าแสนบาท) โดยจะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสทิธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
คอืวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทั้งนี้ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว  

จากน้ันไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานกุารบริษทัจึงเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึง
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ประธานกรรมการสรรหา เป็นผูน้ าเสนอวาระนี ้
ต่อที่ประชุม 

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

ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวน 
ท่ีใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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โดยในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

1. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

2. นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที ่1  
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

เพ่ือส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
ได้อย่างเป็นอิสระ ในการนี้ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล 
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุม เป็นการชั่ วคราวจนกว่า 
การลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแลว้เสร็จ  

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศใหส้ิทธิผูถ้ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า 
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า 
ปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายังบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ในครั้งนี้ ได้พิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว  
มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูมี้คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เหมาะสมและ
สามารถสรา้งคณุประโยชนใ์หก้บัการประกอบธุรกิจของบริษทั จึงลงมติดว้ยเสียงขา้งมากเห็นชอบเสนอใหเ้ลือกตัง้
กรรมการที่ครบวาระทัง้หมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ประวัติย่อและขอ้มูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 3 ในหน้าที่ 39  
ถึงหนา้ที่ 47 ของหนังสือเชิญประชมุที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถ้ือหุน้แลว้ 

จากน้ันไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานุการบรษิัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
ขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนน  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติดว้ยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. นายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที ่1  
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน  1 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

3. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง และ
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ทัง้นี ้เม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง ประธานฯ ไดเ้ชิญกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน 
กลบัเขา้หอ้งประชุม เพ่ือด าเนินการประชุมตามวาระตอ่ไป 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดือนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นางสาวพจนีย์ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณา 
ตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม 
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ส าหรบัเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวน 
ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  
โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามที่แสดงบนสไลด ์รวมถึง 
ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมหนา้ที่ 8 ที่จัดส่งใหก้ับผูถ้ือหุน้ทุกท่านแลว้  

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ 
ปี 2565 และปี 2564 นี ้

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

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. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน
และควำมเส่ียง 

    

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

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

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

ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่นนอกเหนอืจำก
ค่ำตอบแทนรำยเดอืน เบีย้ประชุมและเงินบ ำเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

ส าหรบัรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2564 ปรากฏอยู่ใน
หัวขอ้ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 163 ถึงหนา้ท่ี 164 ของรายงานประจ าปี 2564  
ซึง่ไดจ้ัดส่งในรูปแบบ QR Code ใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 2) 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานุการบริษัทจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2565 ทุกคณะรวมกันเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติเงินบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสาวพจนีย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม
แนวนโยบายการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูพิ้จารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จแกก่รรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป 

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการจ านวน 27 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน  
32 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “การเข้าร่วม
ประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” หนา้ท่ี 163 ถึงหนา้ท่ี 164 ของรายงานประจ าปี 2564 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่าย 
เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 และการมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในการจัดสรร
เงินบ าเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 25,000,000 บาท พร้อมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
เงินบ าเหน็จดังกล่าวใหก้รรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมตอ่ไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 1 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม นายวิกรม รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
ของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้
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เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ดังนี ้ 

1. นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ        
2.      นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ 
3. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ 
4.     นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ 
5.     นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 12089 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้มก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรบัปี 2565 
สิ ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 เป็นเงินจ านวน 2,470,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถา้หากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ได้แสดงไวใ้นหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่
ผู ้ถือหุ้นทุกท่านแลว้ ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีทัง้ 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสมัพันธห์รอืส่วนไดเ้สียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ 
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนามข้างต้น 
ไม่มีผู ้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต ่อกัน 
นอกจากนี ้KPMG ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบัญชีในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี มีผลงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นทีย่อมรบัอีกดว้ย 

จากน้ันไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถามรายละเอียดและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือปรากฏว่าไม่มีขอ้ซักถาม เลขานุการบริษัทจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรบังบการเงิน ส าหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแตง่ตัง้นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5371 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือ
นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรบังบการเงิน ส าหรับปี 2565 สิน้สุดวันท่ี  
30 กันยายน 2565 เป็นเงินจ านวน 2,470,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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เห็นดว้ยจ านวน 343,215,811 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ยจ านวน 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บัตรเสียจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วำระท่ี 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

-ไม่มี-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น
มีขอ้ซักถามและใหข้อ้เสนอแนะ โดยสรุปประเด็นไดด้ังนี ้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมนางนงนุช ที่ได้รายงาน 
ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานในปี 2564 และกลยุทธ์ในการด าเนินการในปี 2565 ภายในเวลา 30-40 
นาที ได้ยอดเยี่ยมและใหผู้ ้ถือหุ้นได้เห็นภาพธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน ทัง้อุปสรรค (โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร) 
และโอกาสในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เช่น  
เกี๊ยวซ่า ไปยังประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ ท าใหอ้ยากซือ้หุ้นของบริษัทเพ่ิม เพราะมีความม่ันใจว่ายอดขาย
และก าไรของบรษิัทจะตอ้งเพ่ิมขึน้กวา่ปี 2564 (เงินปันผลจะตอ้งเพ่ิมขึน้ดว้ย) เพราะคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษัททุก ๆ ท่าน มีภูมิคุม้กันและมีประสบการณใ์นปี 2563-2564 ที่ผ่านมาแลว้ และขอเอาใจช่วย 

นางนงนุช ได้แสดงความขอบคุณต่อผูถ้ือหุ้นที่ให้ก าลงัใจแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน 
ของบริษัท และบริษัทจะมุ่งม่ันด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

นายณรงค์ วงศ์ธนศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องดื่ม Zea Tuna Essence ที่ผลิตโดย 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) กับ บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โออิชิจะได้รบัรายไดด้้วย
หรือไม่ 

นางนงนุช ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นส าหรับค าถามและได้รายงานให้ที่ประชุม 
ทราบว่า จากการท่ีโออิชิได้ท าสัญญารับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ Zea Tuna Essence  โออิชิได้รับค่าเช่าโรงงาน  
ค่าบริหารจัดการในการผลิต นอกจากนั้น โออิชิสามารถยกระดับภาพลักษณ์จากการที่มีตราสินค้าโออิชิ 
อยู่บนผลิตภัณฑ์ Zea Tuna Essence ท่ี เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียม และเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภท  
Health & Wellness นอกจากนั้น ยังไดร้บัประโยชนจ์ากการบริหารจัดการโรงงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

นางสาวสราวีย ์เจนวุฒิกมลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าท าไมบริษัทเนน้การส่งออก เฉพาะสินค้า
เกี๊ยวซ่าเท่านั้น  

นางนงนุช ไดก้ล่าวแสดงความขอบคุณต่อผูถ้ือหุน้ส  าหรบัค าถาม และได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า บริษัทได้ส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารส าเร็จรูปไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มของโออิชิ มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ 25-30 ซึ่งสามารถสร้างรายได้และผลก าไรได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากตลาดอาเซียนแลว้ได้มีการส่งออกไปโซนยุโรปบา้งแลว้ แต่ในช่วงปี 2564 - 2568 บริษัทไดต้ั ้งเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่จะมุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ส่วนผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑเ์กี๊ยวซ่าเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีอายุในการเก็บรกัษาไดย้าวนานกว่าผลิตภัณฑอ์ื่น และ
ผลิตไดใ้นโรงงานของโออิชิเอง จึงมีความเหมาะสมและสะดวกที่จะส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได ้บริษัท 
จะศึกษา พัฒนาและคิดคน้เพ่ือจะสามารถผลิตอาหารส าเร็จรูปอืน่ที่มีอายุการเก็บรกัษาไดย้าวนานโดยไม่กระทบ
กับคุณภาพของสินคา้เพ่ือการส่งออกเพ่ิมเติมควบคู่ไปกับสินค้าเดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดต้่อไป และยินดีรบัค าแนะน า
จากผูถ้ือหุน้ทุกท่าน 

นางสาวสราวีย ์สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีแผนไปยังตลาด Vegetarian เนน้ non-meat เพ่ือ
เพ่ิม variety หรือไม่ 

นางนงนุช ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ท าการศึกษาเทรนด์ตลาดและวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ Plant Base เป็นที่นิยมกันในหมู่ผู้บริโภคที่ค านึงถึงสุขภาพ 
บริษัทได้ศึกษาและได้ทดลองตลาดมาบ้างแล้ว โดยในช่วงของเทศกาลกินเจ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่รบัประทานเจด้วย บริษัทด าเนินการศึกษา พัฒนาและหาโอกาสต่าง ๆ ที่จะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ติดตามและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ ์
ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องและขอใหต้ิดตามและสนับสนุนผลิตภัณฑข์องบริษัทต่อไป 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของ
บริษัทในวันนี ้รวมถึงใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นวันนี ้ซึ่งถือเป็นก าลงัใจและแรงสนับสนุนท่ีส าคัญ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

ปิดประชุมเวลำ 15.35 น.  

 

ลงชือ่                 ประธานที่ประชุม 
 (นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล)  

ลงชือ่                 เลขานุการบริษัท 

 (นางชลิตา อศิรางกูร ณ อยุธยา) 


