บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
วันที่ 28 เมษายน 2554
อาคาร ล็อกโฮม ไดนิ่ง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่ อ 18 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
**********************
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นายณรงค์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายประสิทธิ์
นายแมทธิว
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นายปณต

ศรี สอ้ าน
สิริวฒ
ั นภักดี
คุ้มไพโรจน์
จรุ งธนาภิบาล
ธนวรานิช
โฆวิไลกูล
กิจโอธาน
ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์
สิริวฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอวี่ย จิ ้น

กรรมการและที่ปรึกษาโรงงาน

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าประชุม
1.

นายโช

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุม 3 คน คือ นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
และนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 61 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 78
ราย รวมเป็ น 139 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 167,406,206 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.28 จากจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจํ
้
านวน 187,500,000 หุ้น ถือว่ามีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกัน
ได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 35
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการที่เข้ า
ร่ วมประชุม และผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังรายนามข้ างต้ น และขออาสาผู้ถือหุ้น
2 ท่านจากที่ประชุม ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และตัวแทนฝ่ ายกฎหมายเพื่อเป็ นพยานในการนับคะแนน ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้น
1 ท่าน อาสาตนเองเข้ าร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนนนี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
1.
ถ้ ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะที่ ไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงยกมือพร้ อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน
ในการนี ้หากการออกเสียงลงคะแนนทําโดยมีเครื่ องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทําเครื่ องหมาย
 ลงในช่องเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

เอกฉันท์

2.

สําหรับเสียงที่เห็นด้ วย จะนับจากองค์ประชุมลบด้ วยเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง

3.

กรณี วาระใดไม่มีการยกมือไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าที่ ประชุมมีมติเป็ น

4.
บริ ษัทได้ จดั เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวมคะแนนอยู่ด้านข้ างเวทีแล้ วโดยประธานในที่ประชุม
จะทําการประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และไม่เป็ นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น เมื่อ
ประกาศผลการนับคะแนนแล้ วถือว่าสิ ้นสุดการลงคะแนนสําหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
และหมายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะด้ วย และขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
ไม่มีเรื่ องที่ประธานแจ้ งเพื่อทราบในวันนี ้

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ขอแก้ ไขรายงานการประชุม เนื่องจากตนได้ ขอแก้ ไขรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ไว้ แต่ไม่มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
จึงขอแจ้ งเพื่อให้ แก้ ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ปี 2552 อีกครัง้ ดังนี ้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 วาระที่ 10
เดิม

“หากบริ ษัทมีกําลังการผลิตเครื่ องจักรเหลือเพียงพอ”

แก้ ไขเป็ น

“หากบริ ษัทมีกําลังการผลิตของเครื่ องจักรเหลือเพียงพอ”

เนื่องจากบริ ษัทมีการดําเนินการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม มิได้ ผลิตเครื่ องจักร
ประธานฯ ขอให้ ผ้ รู ับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2553 ซึง่ ประชุมวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 3

167,392,487

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2553 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2553 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมแล้ ว โดยให้ นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจง
นายแมทธิ ว แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ รวม 9,220 ล้ านบาท กําไรสุทธิ รวม
1,009 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน ร้ อยละ 34.4 มาจากธุรกิจเครื่ องดื่ม 5,127 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
ร้ อยละ 33.9 ซึง่ มีปัจจัยสําคัญมาจากรายการส่งเสริ มการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ “ไปแต่ตวั ทัวร์ ยกแก๊ งกับ
โออิชิ ภาค 3” รวมถึงบริ ษัทได้ ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จากธุรกิจเครื่ องดื่มจํานวน 772
ล้ านบาท เติบโตจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 40.1 และในปี 2553 ธุรกิจอาหารมีรายได้ 4,093 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
24.1 รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นนี ้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นของสาขาเดิมและจํานวนสาขาที่มากขึ ้น รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์
อาหารสําเร็ จรู ป ส่งผลให้ มีกําไรจากธุรกิจอาหารจํานวน 237 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.5 ในครัง้ นี ้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติงบดุ ล และงบกํา ไรขาดทุ นสํา หรั บปี สิน้ สุ ด วั นที่ 31 ธั นวาคม 2553
พร้ อมทัง้ รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรั บปี สิ ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2553 พร้ อมทัง้ รายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ที่ได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช รองกรรมการผู้จดั การสายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนีแ้ สดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
นางสาวอณัศยา สุรเมธากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่ อ ง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อที่ 15 ประเด็นเรื่ องเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินว่า การกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินจํานวน 600 ล้ านบาทนัน้ บริ ษัทนําเงินกู้ยืมดังกล่าวไปใช้ ในเรื่ องใด
นายไพบูลย์ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทได้ นําเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวลงทุนในโครงการ Cold Aseptic
Filling ส่วนสาเหตุที่ต้องขอสินเชื่อกู้ยืมเงินระยะยาวนัน้ เนื่องจากมีความมัน
่ คงมากกว่าการขอสินเชื่อระยะสัน้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

167,392,487

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9991

ไม่เห็นด้ วย

1,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย โดยให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี ้แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายและภาษี เงินได้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
1,009,481,803 บาท (หนึ่งพันเก้ าล้ านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้ อยสามบาท) จึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 600,000,000 บาท (หกร้ อยล้ านบาท)
หรื อร้ อยละ 59.44 ของกําไรสุทธิ รวมประจํ าปี 2553 ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อวันที่
6 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้ าสิบสตางค์ ) รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 281,250,000 บาท
(สองร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้
จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว และขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน
ปี 2553 ในคราวนีใ้ นอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 318,750,000 บาท
(สามร้ อยสิบแปดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นบาท) แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
8 เมษายน 2554 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
ไม่มีผ้ ูถือหุ้น สอบถามเพิ่ มเติม ถื อว่าที่ ป ระชุม ได้ รั บทราบถึง การจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล
จากนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากอนุมัติก ารจ่ ายเงิ นปั นผลและจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 6

167,392,486

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9991

ไม่เห็นด้ วย

1,101

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการและกําหนดอํานาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการและกํ
้
าหนดอํานาจกรรมการตาม
รายละเอีย ดในเอกสารการประชุมที่ ไ ด้ จัด ส่ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้น พร้ อมกับ หนัง สือเชิ ญ ประชุมแล้ ว โดยให้ น ายวิ ก รม
คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ นจาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํ านวนกรรมการที่ จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ ให้ ใช้ จํานวนที่
ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2554 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2.

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

3.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

4.

นายโช เอวี่ย จิ ้น

กรรมการ

ซึ่งนายโช เอวี่ย จิ น้ ได้ แสดงความประสงค์ ว่าเมื่อพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ วจะไม่ขอรั บ
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทอีก
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้ วยคุณสมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้ พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทัง้ หมดของ
บริ ษัทที่มีอยู่จํานวน 12 คน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ในช่วงที่ผ่านมากรณีที่ผ้ ูที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาให้
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3 คน ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ เลือกตังบุ
้ คคลจากบุคคลภายนอกอีก 1 คนเป็ นกรรมการบริ ษัท
แทนนายโช เอวี่ย จิ ้น สรุ ปรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2.

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

3.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

4.

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์

กรรมการ

โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของบุคคลทัง้ 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ครั ง้ นี ้ โดยภายหลัง จากการแต่ง ตัง้ กรรมการนี ้ บริ ษั ท จะมี ก รรมการอิ ส ระจํ า นวน 4 คน
จากจํ านวนกรรมการทัง้ หมด 12 คน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่ง ครบตามจํ านวนที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551
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สําหรับอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริ ษัทให้ กําหนดไว้ ตามเดิม
นายสมบูรณ์ จงสถาพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทักท้ วงเรื่ องความถูกต้ องของบัตร
ลงคะแนนในวาระที่ 6 ข้ อ 4. เนื่องจากในบัตรลงคะแนน ระบุชื่อของนายโช เอวี่ย จิ ้น ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับเอกสาร
การประชุมซึง่ ระบุชื่อ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์
นายไพบูลย์ คุจารี วณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเกิดจากความผิดพลาดของการจัดพิมพ์ ที่ถกู ต้ องใน
บัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ข้ อ 4. ต้ องระบุชื่อ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ พร้ อมทังขออภั
้
ยในความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากเลือกตัง้ นายณรงค์ ศรี สอ้ าน นายแมทธิ ว กิ จโอธาน และนายปณต สิ ริวัฒนภักดี กรรมการที่ พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตังนางสุ
้
รีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ เป็ นกรรมการ
ใหม่แทนนายโช เอวี่ย จิ ้น รวมทัง้ ให้ กําหนดอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริ ษัทไว้ ตามเดิม โดยมีผลการ
นับคะแนนในการแต่งตังกรรมการแต่
้
ละคนจากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน
เห็นด้ วย

167,392,581

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

304

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

167,392,584

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

301

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

167,392,585

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
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2.

นายแมทธิว กิจโอธาน
เห็นด้ วย

3.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554

4.

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์
เห็นด้ วย

วาระที่ 7

167,392,585

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน
มีนาคม 2555

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ าน
บาท) ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับปี 2553 โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน
2554 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2555 เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาท) โดยมอบอํ านาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 8

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

202

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2554

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการ
ประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ประชุ มพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่ 9

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

602

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้ สอบบัญชี สําหรั บงบการเงิน สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2554
และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงิน สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และกําหนดค่าตอบแทน โดยให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิกรม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นห้ าพันบาท)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนแปดหมื่นห้ าพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

602

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554

9/10

วาระที่ 10

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้

นายศิ ริ วัฒ น์ วรเวทวุฒิ คุณ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามในประเด็ น จํ า นวนหุ้ น ที่ ป รากฏอยู่ ใ นตลาด
หลักทรัพย์วา่ เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะมีการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเพิ่มมากขึ ้น
ประธานฯ ชี ้แจงว่า กรรมการบริ ษัทไม่สามารถข้ องเกี่ยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และขอปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ -

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน (นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -

นายไพบูลย์ คุจารี วณิช (นายไพบูลย์ คุจารี วณิช)

เลขานุการบริ ษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
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