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โดยนายประยุทธ โฮ่งสิทธิ์ เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรื อ TSD ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวาณิ ช ตัวแทน
จากผู้สอบบัญชี และนางสาวภาวิณี จุ้ยบาง ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็ นผู้ทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้น
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่า
เมื่อเริ่ มประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 197 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
จํานวน 167 ราย รวมเป็ นจํานวน 364 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 166,491,662 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.7956 จาก
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดจํ านวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35
กล่าวคือ มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่ จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท (ทัง้ นี ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
เพิ่มเติม จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 247 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วม
ประชุม จํานวน 296 ราย รวมเป็ นจํานวน 543 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 169,658,013 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.4843
ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 พร้ อมทัง้ แนะนํากรรมการที่
เข้ าร่ วมประชุม รวมถึง แจ้ งต่อที่ ประชุมทราบว่านายฐาปน สิ ริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หารติดภารกิจสําคัญในต่างประเทศจึงขอลาประชุมในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่านเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อชี ้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เชิญผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และตัวแทนจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัดเข้ าร่ วม
ประชุมดังรายนามข้ างต้ น รวมถึงเพื่ อความโปร่ งใสบริ ษัทได้ จัดให้ มีหน่วยงานงานอิสระและเชิ ญตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นเพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ต่อจากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงหลักเกณฑ์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
1.

บริ ษัทได้ มอบหมายให้ TSD ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระ ดูแลและตรวจสอบการลงทะเบียน การนับ
คะแนน และการประมวลผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ เพื่อความโปร่ งใสและสร้ าง
ความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่ วมสังเกตุการณ์
การนับคะแนนก็สามารถทําได้
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2.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง
ตามจํานวนหุ้นที่ ท่านถืออยู่หรื อรั บมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้

3.

ประธานฯ จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงหรื อไม่
และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติ
เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ

4.

หากผู้ถื อ หุ้น เห็ น ด้ วยกับ วาระใดไม่ต้ องลงคะแนนเสี ย งในวาระนัน้ แต่ห ากผู้ ถื อหุ้น ท่ านใด
ประสงค์ จ ะออกเสี ย ง ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสีย ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้น ท่านนัน้ ยกมื อ และออกเสี ย ง
ลงคะแนนพร้ อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และ
จัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป

5.

นอกจากนี ้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับหลักธรรมาภิ บาลที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย
ในวาระที่ 6 เรื่ องพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้
จะมีการลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

6.

สํ า หรั บ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ ผ้ ู ม อบฉั น ทะได้ ร ะบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนไว้ แ ล้ ว ว่ า เห็ น ด้ ว ย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของท่านจาก
หนังสือมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะ
ไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสีย ง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง

7.

สําหรั บ เสีย งที่เห็น ด้ วย จะนับ จากจํานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ลบด้ วยจํานวนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง

8.

ประธานฯ จะทําการแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรื ออย่างช้ าจะแจ้ ง
ผลการนับคะแนนให้ ทราบทุกวาระก่อนปิ ดการประชุม เพื่ อความสะดวก รวดเร็ วและไม่เป็ น
การเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะรายงานโดยใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
ในวาระนัน้ ๆ

9.

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จะประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้




วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 10 ต้ องได้ รั บ คะแนนเสี ย งเกิ น กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทั ง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ส่วนวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับทราบตามนี ้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมใน
แต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ งชื่ อและนามสกุล เพื่ อเป็ นข้ อมูลให้ บริ ษัทด้ วย จากนัน้ ประธานฯ จึงได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุม
และเสนอรายชื่อผู้ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิ ดเผยผ่าน website
www.oishigroup.com และ www.set.or.th แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการให้ สิทธิ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้
แต่อย่างใด
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถามและข้ อแก้ ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

166,571,069

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2555 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2555 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
นายแมทธิ ว นําเสนอภาพรวมของกลยุทธ์ ทางการตลาดสําหรับปี 2555 สําหรับธุรกิจเครื่ องดื่ม
อันได้ แก่ การขยายฐานธุรกิจเครื่ องดื่ม ความครอบคลุมของการกระจายสินค้ าและช่องทางการขาย การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ครอบคลุมและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม และการจัดรายการส่งเสริ มการขาย
ใหญ่ ตลอดจนการขยายฐานการตลาดไปยังประเทศในแถบเอเชียและยุโรป สําหรั บธุรกิจอาหาร ในปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ เน้ นการขยายฐานการตลาดโดยการขยายสาขาร้ านอาหาร การเปิ ดร้ านอาหารรู ปแบบใหม่ ๆ เช่น Quick
Service Restaurant และการออกสินค้ าใหม่ในกลุ่มขนมขบเคีย้ ว ได้ แ ก่ สาหร่ ายทอดกรอบโอโนริ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และขยายธุรกิจจัดส่งอาหารตามบ้ าน
นายแมทธิ ว รายงานเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ผลการดํ าเนิ น งานว่า ในปี 2555 บริ ษัท มี ร ายได้ จ าก
การขายรวม 11,634 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22% จากปี ก่อน ที่มีรายได้ จากการขายรวม 9,501 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
ยอดขายจากธุรกิจเครื่ องดื่มจํานวน 6,314 ล้ านบาท เพิ่มจากปี ที่แล้ ว 18% และยอดขายจากธุรกิจอาหารจํานวน
5,320 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 29% โดยสาเหตุสําคัญมาจากการตลาดของธุรกิจชาเขียวพร้ อมดื่มเติบโต
ขึ ้น และความสําเร็ จอันเนื่องมาจากการจัดรายการส่งเสริ มการขาย รวมทังการที
้
่บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาใหม่ถึง 44
สาขา และปิ ดสาขาที่ ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ทํ าให้ ในปั จจุบัน บริ ษัทมีสาขาร้ านอาหารรวม
ทังสิ
้ ้น 156 สาขา (รวมถึงสาขาแฟรนไชส์)
ทัง้ นี ้ กําไรสุท ธิ รวมของบริ ษัท จํานวน 654 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 19% เนื่องมาจาก
ผลกระทบของมหาอุทกภัยปี 2554 ซึง่ ส่งผลให้ สนิ ค้ าชาเขียวแบบกล่อง UHT และชาเขียวฟรุ ตโตะ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการของผู้บริ โภค เนื่องจากมีอตั รากําลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากการว่าจ้ างผู้ผลิต
จากภายนอก รวมถึงการที่บริ ษัทต้ องใช้ กําลังการผลิตจากครัวกลางถึง 2 แห่ง และการลงทุนในช่วงแรกเพื่อสร้ าง
ตราสินค้ าของสาหร่ ายทอดกรอบโอโนริ ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มขี ้ อซักถาม และด้ วยวาระนี ้เป็ นวาระเรี ยนเพื่อทราบจึงไม่จําเป็ นต้ องมีการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าว
ขอบคุณต่อท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ ความสนับสนุนและเชื่อมัน่ ในบริ ษัท พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัททุกท่าน โดย
ให้ คํามัน่ ว่าบริ ษัทจะยังคงทํางานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อความสําเร็ จในการดําเนินงานในปี 2556 ต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2555 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอต่อที่
ประชุม
นายวิกรม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่ วมกับ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนี แ้ สดงฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป สําหรั บรายละเอียดของงบการเงินปราฏในรายงานประจําปี หน้ าที่ 125 ถึงหน้ าที่ 204 ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในคราวนี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
มีผ้ ูถือหุ้นขอหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ประธานฯ จึงได้ จดั ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทนํา
เอกสารไปมอบให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมสอบถามว่าท่านผู้ถือหุ้นได้ รับเอกสารหรื อไม่ หากไม่ได้ รับเอกสารขอให้
ผู้ถือหุ้นแจ้ งที่อยู่เพื่อตรวจสอบ แก้ ไขและปรับปรุ งข้ อมูลที่อยูเ่ พื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถได้ รับเอกสารต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ได้ ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด พร้ อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

169,596,390

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556

6/17

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 ซึง่ รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิ ช รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิ นและบัญ ชี เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียด
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า จากผลการดําเนิ นงานประจํ าปี 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
653,833,120 บาท (หกร้ อยห้ า สิบ สามล้ า นแปดแสนสามหมื ่น สามพัน หนึ ่ง ร้ อยยี ่ ส ิบ บาท) จึง ขอเสนอ
จ่า ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายประมาณ 412,500,000
บาท (สี่ร้อยสิบสองล้ านห้ าแสนบาท) หรื อประมาณร้ อยละ 63.07 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2555 โดยไม่ต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่ง บาทหกสิบ
สตางค์) รวมเป็ นเงินประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาท) แล้ วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จึงขอเสนอ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 ในคราวนี ใ้ นอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบ
สตางค์) รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ ้น 112,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยสิบสองล้ านห้ าแสนบาท) แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่มีชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 โดยการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรร
ไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มขี ้ อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง
รั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

169,597,003

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
นายวิกรม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจํ าปี ทุ ก ครั ง้ ให้ ก รรมการหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจํ า นวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับ
หนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2556 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2.

นายสิทธิชยั

ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

3.

นายพิษณุ

วิเชียรสรรค์

กรรมการ

4.

นายประสิทธิ์

โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัท ได้ ดํ าเนิ นการตามกระบวนการสรรหา โดยพิ จารณาความ
เหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบ
ของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท ตลอดจนผลการปฏิ บัติง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงที่ ผ่านมา
คณะกรรมการสรรหาโดยไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคล
เห็นสมควรโดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้
4 คน ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ
ย่อและข้ อมูลของกรรมการทัง้ 4 คน ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในคราวนี ้เป็ นรายบุคคล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลและกรรมการแต่ละคนได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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1.

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

166,835,503 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 98.3679

2,768,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 1.6320

งดออกเสียง
บัตรเสีย
2.

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

กรรมการ
คิดเป็ นร้ อยละ 98.3679

2,768,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 1.6320

บัตรเสีย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
เห็นด้ วย

กรรมการ

169,603,403 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9998

ไม่เห็นด้ วย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

บัตรเสีย
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เห็นด้ วย

กรรมการอิสระ

169,603,403 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9998

ไม่เห็นด้ วย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 7

เสียง

166,835,503 เสียง

งดออกเสียง

4.

100

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
เห็นด้ วย

3.

กรรมการ

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน
มีนาคม 2557

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บ เดือ นเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน
10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) ซึ่งเป็ นอัต ราเดียวกับ ปี 2555 โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของคณะกรรมการหนดค่าตอบแทนซึง่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว สําหรั บรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
ปรากฏตามรายงานประจําปี หน้ าที่ 78 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือน
เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และการมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556
ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

169,625,003

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998

ไม่เห็นด้ วย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ เสนอให้ ที่ ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ จ่ายเงิ น
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้ านบาท) ซึง่ เป็ นจํานวน
ลดลงจากปี ก่อน รวมถึงมีความเหมาะสมเนื่องจากสอดคล้ องกับผลประกอบการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตาม
รายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี ้
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จํานวนเงินบําเหน็จกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้ อง
กับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย การขยายตัวของธุรกิจ และภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ รวมถึงมีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 และ
การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบําเหน็จดังกล่าว ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 เป็ นเงินจํานวน
ไม่เกิ น 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้ านบาท) โดยมอบอํ านาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

169,540,410

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9441

94,700

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0558

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงิน สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิ ก รม แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ มว่ า ตามที่ พ ระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อ
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่ง ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,328,000 บาท (สองล้ านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
เป็ นจํานวน 101,000 บาท (หนึง่ แสนหนึง่ พันบาท) เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณงานตามแผนงานและรายการบัญชีเพิ่มขึ ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,328,000
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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บาท (สองล้ านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

169,647,710

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัตกิ ารเข้ าทํารายการเข้ าซือ้ ที่ดินของบริ ษัทย่ อยจากบริ ษัท อุตสาหกรรม
นํา้ ตาลชลบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเข้ าทํารายการเข้ าซือ้ ที่ ดินของบริ ษัทย่อยจาก
บริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี จํากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายไพบูลย์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยประสงค์
ซื ้อที่ดิน เนื ้อที่รวม 182-2-19 ไร่ ซึง่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 283/1 หมูท่ ี่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้ านบึง (เมือง) จังหวัดชลบุรี
ตามโฉนดเลขที่ 11500 เลขที่ดิน 22 หน้ าสํารวจ 38 จากบริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี จํากัด หรื ออุตสาหกรรม
นํ า้ ตาลชลบุรี ซึ่ง เป็ นนิ ติบุค คลที่ม ีก ลุ่ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ก ลุ่ม เดีย วกัน กับ บริ ษัท แบบยกแปลงในราคารวม
146,038,000 บาท (หนึ่ง ร้ อยสี่สิบหกล้ านสามหมื่นแปดพันบาท) คิดเป็ นราคาไร่ ละ 800,000 บาท (แปดแสน
บาท) หรื อตารางวาละ 2,000 บาท (สองพันบาท) สําหรั บโครงการก่อสร้ างอาคารโรงงานและติดตั ้งระบบของ
ครัวกลางใหม่ หรื อโครงการครัวกลางใหม่นนั ้
ทัง้ นี ้ เมื่อคํานวณขนาดรายการแล้ วมีมูลค่าคิดเป็ น 4.73% ของสินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ หรื อ
NTA ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 (NTA = 3,088,054,266 บาท) ซึ่ง มีขนาดรายการมากกว่า 3%
ของ NTA ซึ่งถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมถึงบริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์
จํากัด หรื อเจดี พาร์ ทเนอร์ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
การทํารายการด้ วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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โดยในการทํารายการนี ้ คณะกรรมการยกเว้ นกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย คณะกรรมการตรวจสอบ
และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นตรงกันว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัท รวมถึงมีความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ (โดยรายละเอียดของรายการและความเห็นของ
ที่ปรึ กษาทางการเงินปรากฏตามสารสนเทศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว)
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้ เ ชิ ญ นางสาวจิ ร ยง อนุม านราชธน ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิส ระจาก เจดี
พาร์ ทเนอร์ เป็ นผู้ชี ้แจงและรายงานความเห็นต่อที่ประชุม เพื่อความเข้ าใจ และประโยชน์ต่อการพิจารณาการเข้ า
ทํารายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว
นางสาวจิรยง รายงานต่อที่ประชุมให้ ทราบถึงข้ อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ ได้ แก่
ข้ อมูลสรุ ปของที่ดินและรายการ ความสัมพันธ์ ของผู้เกี่ยวข้ อง เหตุผลความจําเป็ นของการเข้ าทํารายการ ข้ อดี
ข้ อเสียที่อาจเกิดขึ ้นจากการเข้ าทํารายการ ความคืบหน้ าโครงการและหลักเกณฑ์สําหรับการพิจารณามูลค่าของ
ที่ ดิ น พร้ อมสรุ ป ความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระต่อรายการดังกล่าวว่าผู้ถือหุ้น ควรพิ จารณาอนุมัติ
การเข้ าทํารายการเนื่องจากรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ลดความเสี่ยง โดยมีราคา
และเงื่อนไขที่เป็ นธรรม รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการเข้ าทํารายการที่
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึง่ ปรากฏว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
นายเอกรัช เต็งอํานวย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการประเมินราคาที่ดินได้ พิจารณาบ่อนํ ้า จํานวน 3
บ่อที่ปรากฏอยู่ในที่ดินดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ และบริ ษัทมีแนวทางดําเนินการกับบ่อนํ ้าดังกล่าวอย่างไร
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชีแ้ จงว่า สําหรับบ่อนํา้ ในที่ดินที่จะเข้ าทํารายการ จํานวน 3
บ่อนัน้ บริ ษัทจะได้ ใช้ ประโยชน์โดยไม่มีการถมเนื่องจาก 2 บ่อแรกเป็ นบ่อนํ ้าดิบสําหรับใช้ เป็ นแหล่งนํ ้าเสริ มจาก
การใช้ นํ ้าประปา และอีก 1 บ่อใช้ ประโยชน์เป็ นบําบัดนํ ้าเสีย
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้ จ่ายสําหรั บการประเมินราคาทรั พย์ สิน
และแหล่งเงินสดที่จะนํามาซื ้อที่ดิน รวมถึงข้ อมูลการเสนอขายและราคาที่ดิน
นายไพบูล ย์ คุจ ารี วณิ ช ชี แ้ จงว่า สํ าหรั บ ค่าใช้ จ่ายในการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิน เฉลี่ย เป็ น
จํานวน 20,000 บาทต่อบริ ษัท โดยบริ ษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ประเมินราคาที่ดินในคราวนี ้ทังสองบริ
้
ษัท
เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดย
การเสนอขายเป็ นการเสนอขายตามสิทธิปฏิเสธก่อนที่ระบุในสัญญาเช่า และราคาเสนอขายเป็ นการพิจารณาของ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556

13/17

อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี สําหรับแหล่งเงินที่นํามาซื ้อที่ดินนัน้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง
จํากัด
นายอภิชิต เดชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของการตัดสินใจลงทุนก่อสร้ างครัวกลาง
แห่ ง ใหม่ซึ่ง เป็ นการลงทุนจํ านวนมากบนพื น้ ที่ เช่ า รวมถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน และประมาณการของ
ยอดขายในอนาคต
นายไพบูลย์ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีแผนการขยายครัวกลางเดิมที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของธุรกิจร้ านอาหารในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า แต่ด้วย
โรงงานในนิ คมอุตสาหกรรมนวนครได้ รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ใหญ่ ช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ ปริ มาณ
อาหารที่ผลิตและจัดส่งให้ แก่ร้านอาหารในเครื อของบริ ษัทไม่เพียงพอ บริ ษัทจึงพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์
ผลกระทบและการขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนการป้องกันและกระจายความเสี่ยงเพื่อมิให้ ได้ รับความเสียหายจาก
เหตุอทุ กภัยซึ่งอาจเกิดขึ ้นซํ ้าอีก จึงพิจารณาเป็ นการเร่ งด่วนเช่าพืน้ ที่เพื่อก่อสร้ างครั วกลางใหม่ในจังหวัดชลบุรี
และจากผลการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี
ประธานฯ สอบถามนายอภิชิต ว่าต้ องการคําอธิบายเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึง่ ผู้ถือหุ้นขอให้ อธิบายถึง
ประมาณการยอดขายเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ นายแมทธิว เป็ นผู้ชี ้แจงประเด็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
นายแมทธิว ชี ้แจงว่า ยอดขายของธุรกิจอาหารในปี 2555 เติบโตขึ ้นประมาณ 29% จากปี ก่อน
ซึง่ มาจากการเติบโตของร้ านอาหารสาขาเดิม 5% และความเติบโตของสาขาใหม่ประมาณ 24% ประกอบกับการ
พิจารณาด้ านการขยายตัวตัวของธุรกิจร้ านอาหารเป็ นประมาณ 275 สาขาในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า รวมถึงพิจารณา
เรื่ องการป้องกันและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรลงทุนครัวกลางแห่งใหม่บน
ที่ดินที่จะทําการซื ้อขายดังกล่าว
นางรั ชนี ธรรมเจริ ญ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริ ษัทต่อรองราคา และขอแบ่งชํ าระราคาค่าที่ ดิน
เนื่องจากมีจํานวนเงินที่สงู เพื่อคงกระแสเงินสดไว้ ดําเนินการก่อสร้ างโครงการครัวกลางใหม่
นายแมทธิ ว ชี แ้ จงว่า ในการเข้ าทํ ารายการบริ ษัท ได้ มีการเจรจาต่อรองรายละเอีย ดต่าง ๆ
ร่ วมกับอุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรีเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยเงื่อนไขในการชําระราคาในคราวเดียวเป็ นไป
ตามที่อตุ สาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรีกําหนดซึง่ มีผลดีคือทําให้ บริ ษัทย่อยได้ รับกรรมสิทธิ์ที่ดินในทันที รวมถึงการเข้ า
ทํารายการบริ ษัทได้ จดั ให้ บริ ษัทประเมินราคาทรัพย์ สินอิสระเป็ นผู้ประเมินราคาที่ดิน และที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสําหรับความสมเหตุสมผลและความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขในการเข้ าทํา
รายการซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ให้ ความเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไข
ที่เหมาะสมเป็ นไปตามปกติของการซื ้อขายที่ดินด้ วย
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เมื่อไม่มีการซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมตั ิการเข้ า
ทํารายการเข้ าซื ้อที่ดินของบริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยจากบริ ษัท อุตสาหกรรมนํา้ ตาลชลบุรี
จํากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยในขณะออกเสียงลงคะแนนวาระนี ้ นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวน
หุ้นซึง่ มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ประธานฯ ชีแ้ จงว่าเลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ก่อนเริ่ มการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ ว และการนับคะแนนเสียงเห็นด้ วยจะตัดจํานวนเสียงของผู้มีส่วนได้ เสียออกจากฐานใน
การคํานวณ เพื่อความชัดเจนจึงขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช แจ้ งจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และ
ผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
นายไพบูลย์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่าจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ มีส่วนได้ เสีย และมีสิทธิ
ลงคะแนน ในวาระนี ้มีจํานวน 20,297,514 เสียง ดังรายละเอียดที่แสดงต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการเข้ าทํ ารายการซือ้ ที่ดินแบบยกแปลงของบริ ษัท โออิชิ
เทรดดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย จากบริ ษัท อุตสาหกรรมนํา้ ตาลชลบุรี จํากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย

20,297,314

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9990

ไม่เห็นด้ วย

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย
วาระที่ 11

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น
มีข้อซักถามและข้ อเสนอแนะสรุ ปประเด็นได้ ดังนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับของชําร่ วยที่นํามาแจกแก่ผ้ ูถือหุ้น
นางสาวศุภกร เมาลี กุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่ นชมกลยุทธ์ ท างการตลาดสํ าหรั บ สติ กเกอร์ Neko ในโปรแกรมไลน์
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เนื่องจากทําให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมากขึ ้น รวมถึงเสนอแนะให้ เพิ่มระยะเวลาการใช้ งานให้ สามารถใช้ งานได้ โดยไม่มีวนั
หมดอายุ
นายแมทธิ ว กล่าวขอบคุณสําหรั บข้ อเสนอแนะ และคําติชมของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะรั บไป
พิจารณาเพื่อปรับใช้ ในโอกาสต่อไป
นางสาวจิตวิภา วาระศิริ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้ กําลังใจคณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึง
ได้ สอบถามถึงจุดยืน และทิศทางการตลาดของบริ ษัทในอนาคต
นายแมทธิ ว ชี แ้ จงภาพรวมมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจเครื่ องดื่ม และโอกาสทางธุรกิจของ
ธุรกิจชาเขียว สําหรั บการเพิ่มขึน้ ของคู่แข่งนันยิ
้ ่งทําให้ ตลาดชาเขียวขยายตัว ย่อมส่งผลให้ บริ ษัทเติบโตตามไป
ด้ วย สําหรั บกลยุทธ์ ของบริ ษัทเน้ นการออกผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบคลุมและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ทุกกลุ่ม รวมถึงการขยายฐานทางการตลาดไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิ ภาพและ
ส่งเสริ มกันของกลุม่ บริ ษัท สําหรับเป้าหมาย บริ ษัทมิได้ วางเป้าหมายเพียงคงสถานะความเป็ นผู้นําทางการตลาด
ในประเทศแต่วางเป้าหมายในการเป็ นผู้นําทางการตลาดในธุรกิจชาเขียวในภูมิภาคเอเชียด้ วย ดังนัน้ จึงขอให้
ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ และวางใจในแผนธุรกิจของบริ ษัท
นายสหัสพลช์ เอี่ยมทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ของบริ ษัท โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ มีความเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
นายแมทธิ ว ชี แ้ จงว่าในปั จจุบันบริ ษัทมีการขยายธุรกิ จเครื่ องดื่มไปยังต่างประเทศ และมิได้
ขยายตัวเติบโตได้ ดีเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียนเท่านัน้ แต่ได้ เริ่ มขยายตัวและเติบโตได้ ดีในทวีปอื่น ๆ ด้ วย เช่น
สหพันธรัฐรัสเซีย สําหรับธุรกิจอาหาร บริ ษัทวางแผนขยายฐานการตลาดไปยังต่างประเทศเช่นกัน แต่ในขณะนี ้อยู่
ระหว่างการศึกษาแนวทาง วางกลยุทธ์ ทางการตลาด และพิจารณารู ปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการวางแผน และนโยบายการจัดกิจกรรมทางการตลาดและรายการ
ส่งเสริ มการขายของบริ ษัท
นายแมทธิว ชี ้แจงว่าบริ ษัทมีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด และรายการส่งเสริ มการขายไว้
ตลอดทังปี
้ สําหรับการวางแผนการตลาดบริ ษัทเน้ นนวัตกรรมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งและ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างตรงจุดเพื่ อจูงใจให้ ลูกค้ าบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท สําหรั บรายการ
ส่งเสริ มการนัน้ เป็ นปกติของการทําธุรกิจที่จะต้ องมีการพิจารณาและปรั บเปลี่ยนตามสถานะทางการตลาดใน
แต่ละขณะ แต่สิ่งสําคัญคือ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องดําเนินการอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริ ษัทในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า รวมถึงกําไรขันต้
้ นของธุรกิจ
นายแมทธิว ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ นําเสนอทิศทาง กลยุทธ์ ทางการตลาด และวิสยั ทัศน์สําหรับการ
ดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า ผ่านการเข้ าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการพบนักลงทุนในปี ที่ผ่านมา ซึง่ พอสรุ ปโดยสังเขปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทได้ วางเป้ าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณปี ละ 25 % ซึ่งก่อนประสบอุทกภัย
การเติบโตเป็ นไปด้ วยดีสอดคล้ องกับเป้าหมาย และเพื่อให้ การเติบโตในอีก 5 ปี ข้ างหน้ าเป็ นไปตามเป้าหมาย
บริ ษัทได้ วางแผนขยายธุรกิจให้ เหมาะสมและสามารถรองรับกับการเติบโตดังกล่าว ซึง่ สอดคล้ องกับการก่อสร้ าง
ครั วกลางใหม่เพื่ อรองรั บการเพิ่มจํานวนสาขาร้ านอาหาร และการขยายสายการผลิตเครื่ องดื่มเพื่ อให้ สินค้ ามี
เพียงพอกับความต้ องการของผู้บริ โภค
สําหรับกําไรขั ้นต้ นก่อนหักภาษี ในปั จจุบนั เฉลี่ยประมาณ 10% โดยธุรกิจเครื่ องดื่มจะมีกําไร
ขันต้
้ นสูงกว่าธุรกิจอาหาร ดังนัน้ การจะปรับกําไรขันต้
้ นของบริ ษัทจะต้ องวางแผนและปรั บกําไรขันต้
้ นของธุรกิจ
อาหารให้ เพิ่มสูงขึ ้น โดยบริ ษัทวางกลยุทธ์ เน้ นการขยายสาขาให้ ครอบคลุม โดยเฉพาะร้ านอาหารที่มีกําไรขันต้
้ น
ที่ ดี ซึ่ง ส่งผลสําเร็ จจากกํ าไรขัน้ ต้ น ของธุ รกิ จอาหารที่ ปรั บ สูงขึน้ ในปี ที่ ผ่านมา สําหรั บผลิตภัณ ฑ์ ใหม่บริ ษัท มี
การวางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนวัตกรรมเป็ นสิ่งสําคัญในธุรกิจเพื่อจูงใจผู้บริ โภคแต่
ขออนุญาตเรี ยนนําเสนอในโอกาสถัดไปเพื่อมิให้ เสียโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่
สนใจในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ถื อหุ้น อย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม ให้ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ใ นวัน นี ้ จากนัน้ จึง กล่าวปิ ด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

-ณรงค์ ศรี สอ้ าน(นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-ไพบูลย์ คุจารี วณิช(นายไพบูลย์ คุจารี วณิช)

เลขานุการบริ ษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556
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