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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 1 

 
 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

วันที� 28 เมษายน 2554 
อาคาร ล็อกโฮม ไดนิ�ง คอมเพลก็ซ์ เลขที� 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
********************** 

 

กรรมการที�เข้าประชุม 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 
2. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายประสิทธิQ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 
10. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 
11. นายปณต สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าประชุม 

1. นายโช เอวี	ย จิ 4น กรรมการและที	ปรึกษาโรงงาน 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชมุ 3 คน คือ นายนิรันดร์ 
ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 2316 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 4439 
และนางสาวอรวรรณ ศริิรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 3757 ซึ	งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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เริ�มประชุม เวลา 14.00 น. 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทําหน้าที	ประธานในที	ประชมุ แจ้งให้ที	ประชมุทราบถึง
จํานวนผู้ ถือหุ้นที	เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 61 ราย และผู้ ถือหุ้นที	ได้มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ จํานวน 78 
ราย รวมเป็น 139 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 167,406,206 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.28 จากจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้
ทั 4งหมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ถือวา่มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเกินกวา่ 25 คนและมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนั
ได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้ทั 4งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 35 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้อมทั 4งแนะนํากรรมการที	เข้า
ร่วมประชมุ และผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงัรายนามข้างต้น และขออาสาผู้ ถือหุ้น 
2 ท่านจากที	ประชมุ ตวัแทนของผู้สอบบญัชี และตวัแทนฝ่ายกฎหมายเพื	อเป็นพยานในการนบัคะแนน ซึ	งมีผู้ ถือหุ้น 
1 ท่าน อาสาตนเองเข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนนี 4 

จากนั 4น ประธานฯ ได้ชี 4แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที	ประชมุทราบดงันี 4 

1. ถ้ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นเฉพาะที	ไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียงยกมือพร้อมกบัลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที	ได้แจกให้ท่านผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุ และจดัส่งให้กบั
เจ้าหน้าที	ของบริษัทเพื	อรวบรวมคะแนน 

ในการนี 4หากการออกเสียงลงคะแนนทําโดยมีเครื	องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทําเครื	องหมาย 
� ลงในชอ่งเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย จะถือว่าผู้ ถือหุ้นงดออกเสียง 

2. สําหรับเสียงที	เห็นด้วย จะนบัจากองค์ประชมุลบด้วยเสียงที	ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง 

3. กรณีวาระใดไม่มีการยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที	ประชุมมีมติเป็น 
เอกฉนัท์ 

4. บริษัทได้จดัเจ้าหน้าที	เป็นผู้ รวบรวมคะแนนอยูด้่านข้างเวทีแล้วโดยประธานในที	ประชมุ
จะทําการประกาศผลคะแนนในวาระถดัไป เพื	อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้น เมื	อ
ประกาศผลการนบัคะแนนแล้วถือวา่สิ 4นสดุการลงคะแนนสําหรับวาระที	ประกาศผลการนบัคะแนนนั 4น 

ทั 4งนี 4 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมคีะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที	ตนถืออยู่ คือ หนึ	งหุ้นเท่ากบัหนึ	งเสียง
และหมายรวมไปถึงผู้ ถือหุ้นที	เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะด้วย และขอดาํเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 4 

 



- 11 - 

วาระที� 1 ประธานแจ้งเพื�อทราบ 

ไมม่ีเรื	องที	ประธานแจ้งเพื	อทราบในวนันี 4 

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 เมื�อวันที� 20 เมษายน 2553 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ	ง
ประชมุเมื	อวนัที	 20 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชมุที	ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื	องจากตนได้ขอแก้ไขรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ไว้ แต่ไม่มีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
จงึขอแจ้งเพื	อให้แก้ไขเพิ	มเติมรายงานการประชมุ ปี 2552 อีกครั 4ง ดงันี 4 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 วาระที	 10 

  เดิม   “หากบริษัทมกีําลงัการผลิตเครื	องจกัรเหลือเพียงพอ” 

  แก้ไขเป็น  “หากบริษัทมกีําลงัการผลิตของเครื	องจกัรเหลือเพียงพอ”  

  เนื	องจากบริษัทมีการดําเนินการผลิตอาหารและเครื	องดื	ม มไิด้ผลิตเครื	องจกัร  

  ประธานฯ ขอให้ผู้ รับผิดชอบที	เกี	ยวข้องดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามที	ผู้ ถือหุ้นเสนอ 

ที	ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2553 ซึ	งประชมุวนัที	 20 เมษายน 2554 โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี 4  

เห็นด้วย 167,392,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 

ไมเ่ห็นด้วย 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชมุพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที	ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ที	ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว โดยให้นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชี 4แจง 
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นายแมทธิว แจ้งต่อที	ประชุมว่าในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 9,220 ล้านบาท กําไรสุทธิรวม 
1,009 ล้านบาท เพิ	มขึ 4นจากปีก่อน ร้อยละ 34.4 มาจากธุรกิจเครื	องดื	ม 5,127 ล้านบาท เพิ	มขึ 4นจากปีที	ผ่านมา
ร้อยละ 33.9 ซึ	งมีปัจจยัสําคญัมาจากรายการสง่เสริมการขาย โดยเฉพาะอยา่งยิ	งรายการ “ไปแตต่วัทวัร์ยกแก๊งกบั
โออิชิ ภาค 3” รวมถึงบริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ซึ	งส่งผลให้บริษัทมีกําไรสทุธิจากธุรกิจเครื	องดื	มจํานวน 772 
ล้านบาท เติบโตจากปีที	ผ่านมาร้อยละ 40.1 และในปี 2553 ธุรกิจอาหารมีรายได้ 4,093 ล้านบาท เพิ	มขึ 4นร้อยละ 
24.1 รายได้ที	เพิ	มขึ 4นนี 4มาจากยอดขายที	เพิ	มขึ 4นของสาขาเดิมและจํานวนสาขาที	มากขึ 4น รวมถึงการออกผลติภณัฑ์
อาหารสําเร็จรูป สง่ผลให้มีกําไรจากธุรกิจอาหารจํานวน 237 ล้านบาท เพิ	มขึ 4นร้อยละ 18.5 ในครั 4งนี 4  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณา 

ที	ประชมุรับทราบ ผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการ 
บริษัท ตามรายละเอียดที	เสนอทกุประการ 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ 4นสุด วันที�  31 ธันวาคม 2553 
พร้อมทั 4งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ 4นสดุ วนัที	  
31 ธนัวาคม 2553 พร้อมทั 4งรายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดที	ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ที	ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการสายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ชี 4แจง 

นายไพบลูย์ แจ้งต่อที	ประชมุว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณางบการเงินดงักล่าว
ร่วมกับผู้ สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ	งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี 4แสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามสมควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที	
รับรองทั	วไป  

นางสาวอณัศยา สุรเมธากุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื	อง
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อที	 15 ประเด็นเรื	องเงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิวา่ การกู้ยืมเงนิระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิจํานวน 600 ล้านบาทนั 4น บริษัทนําเงินกู้ยืมดงักลา่วไปใช้ในเรื	องใด  

นายไพบูลย์ ชี 4แจงว่า บริษัทได้นําเงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวลงทุนในโครงการ Cold Aseptic 
Filling สว่นสาเหตทีุ	ต้องขอสินเชื	อกู้ยืมเงนิระยะยาวนั 4น เนื	องจากมีความมั	นคงมากกวา่การขอสินเชื	อระยะสั 4น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
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ที	ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 
สิ 4นสดุ วนัที	 31 ธนัวาคม 2553 พร้อมทั 4งรายงานของผู้สอบบญัชี โดยมผีลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4  

เห็นด้วย 167,392,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไมเ่ห็นด้วย 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย โดยให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ชี 4แจง 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อที	ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ	ากว่าร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิหลงัหกัสํารองตามกฎหมายและภาษีเงนิได้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิ 
1,009,481,803 บาท (หนึ	งพันเก้าล้านสี	แสนแปดหมื	นหนึ	งพันแปดร้อยสามบาท) จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี	สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจา่ยทั 4งสิ 4น 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) 
หรือร้อยละ 59.44 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2553 ทั 4งนี 4 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื	อวนัที	  
6 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ	งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั 4งสิ 4น 281,250,000 บาท  
(สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื	นบาท) โดยไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองอีกเนื	องจากบริษัทได้
จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที	กฎหมายกําหนดแล้ว และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน
ปี 2553 ในคราวนี 4ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ	งบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั 4งสิ 4น 318,750,000 บาท  
(สามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื	นบาท) แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที	มีชื	อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที	  
8 เมษายน 2554 โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองอีกเนื	องจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที	กฎหมาย
กําหนดแล้ว ทั 4งนี 4 บริษัทกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที	 23 พฤษภาคม 2554  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม ถือว่าที	ประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
จากนั 4น จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรร 
เงินสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที	เสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี 4  

เห็นด้วย 167,392,486 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 

ไมเ่ห็นด้วย 1,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั 4งกรรมการและกาํหนดอาํนาจกรรมการ 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชมุพิจารณาอนมุตัิเลือกตั 4งกรรมการและกําหนดอํานาจกรรมการตาม
รายละเอียดในเอกสารการประชุมที	ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยให้นายวิกรม  
คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี 4แจง 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ แจ้งต่อที	ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั 4ง ให้กรรมการหนึ	งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทั 4งหมดพ้นจาก

ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที	จะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ	งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนที	

ใกล้เคียงกนักบัหนึ	งในสาม (1/3) ทั 4งนี 4 กรรมการซึ	งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัท มีกรรมการที	ครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน  ประธานกรรมการ 

2. นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายปณต สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 

4. นายโช เอวี	ย จิ 4น  กรรมการ  

ซึ	งนายโช เอวี	ย จิ 4น ได้แสดงความประสงค์ว่าเมื	อพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วจะไม่ขอรับ

ตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีก 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ ที	มีความเหมาะสม ซึ	งประกอบด้วยคุณสมบัติ 

คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี	ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสดัส่วนของกรรมการทั 4งหมดของ

บริษัทที	มีอยูจ่ํานวน 12 คน โดยที	ประชมุลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบคุคล รวมถึงผลการปฏบิติังานในฐานะ

กรรมการบริษัท ในช่วงที	ผ่านมากรณีที	ผู้ ที	ได้รับการเสนอชื	อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาให้

เสนอชื	อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื	อเลือกตั 4งกรรมการ 3 คน ที	พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ	ง และเสนอให้เลือกตั 4งบคุคลจากบุคคลภายนอกอีก 1 คนเป็นกรรมการบริษัท 

แทนนายโช เอวี	ย จิ 4น สรุปรายชื	อดงัตอ่ไปนี 4  

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน  ประธานกรรมการ 

2. นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
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3. นายปณต สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 

4. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์  กรรมการ  

โดยมีประวตัิยอ่และข้อมลูของบคุคลทั 4ง 4 คน ตามรายละเอียดที	ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั

หนังสือเชิญประชุมครั 4งนี 4 โดยภายหลังจากการแต่งตั 4งกรรมการนี 4 บริษัทจะมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน  

จากจํานวนกรรมการทั 4งหมด 12 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั 4งหมด ซึ	งครบตามจํานวนที	

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที	 ทจ. 

28/2551 

สําหรับอํานาจกรรมการในการลงนามผกูพนับริษัทให้กําหนดไว้ตามเดมิ 

นายสมบูรณ์ จงสถาพรพงศ์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ทักท้วงเรื	องความถูกต้องของบตัร

ลงคะแนนในวาระที	 6 ข้อ 4. เนื	องจากในบตัรลงคะแนน ระบุชื	อของนายโช เอวี	ย จิ 4น ซึ	งไม่สอดคล้องกบัเอกสาร

การประชมุซึ	งระบชุื	อ นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์  

  นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ชี 4แจงตอ่ที	ประชมุวา่เกิดจากความผิดพลาดของการจดัพิมพ์ ที	ถกูต้องใน

บตัรลงคะแนนวาระที	 6 ข้อ 4. ต้องระบชุื	อ นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ พร้อมทั 4งขออภยัในความผิดพลาดที	เกิดขึ 4น  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที	ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั 4งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากเลือกตั 4งนายณรงค์ ศรีสอ้าน นายแมทธิว กิจโอธาน และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที	พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึ	ง และเลือกตั 4งนางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ เป็นกรรมการ
ใหมแ่ทนนายโช เอวี	ย จิ 4น รวมทั 4งให้กําหนดอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทไว้ตามเดิม โดยมีผลการ
นบัคะแนนในการแตง่ตั 4งกรรมการแตล่ะคนจากผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน  

เห็นด้วย 167,392,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992  

ไมเ่ห็นด้วย 1,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 304 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
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2. นายแมทธิว กิจโอธาน   

เห็นด้วย 167,392,584 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992  

ไมเ่ห็นด้วย 1,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

3. นายปณต สิริวฒันภกัด ี  

เห็นด้วย 167,392,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992  

ไมเ่ห็นด้วย 1,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

4. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์    

เห็นด้วย 167,392,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992  

ไมเ่ห็นด้วย 1,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

งดออกเสียง 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน
มีนาคม 2555 

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทุกคณะรวมกนัไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน

บาท) ซึ	งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2553 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรร

ตามความเหมาะสมตอ่ไป ตามที	คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที	ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 4งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 
2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4 

เห็นด้วย 167,393,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995  

ไมเ่ห็นด้วย 600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
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งดออกเสียง 202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2554 

นางศศินี เหมทานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ที	ประชุมพิจารณาอนุมตัิเงินบําเหน็จกรรมการ

ประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที	คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ได้ให้ความเห็นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ที	ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 4งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงิน 
ไมเ่กิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี 4  

เห็นด้วย 167,393,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995  

ไมเ่ห็นด้วย 602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สิ 4นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2554 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ที	ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สิ 4นสดุวนัที	  
31 ธนัวาคม 2554 และกําหนดคา่ตอบแทน โดยให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นผู้ชี 4แจงตอ่ที	ประชมุ 

นายวิกรม แจ้งตอ่ที	ประชมุวา่ เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
ซึ	งกําหนดให้ที	ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ตามที	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที	ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั 4งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 4439 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 2316 หรือนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 3757 คนใดคนหนึ	งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ 4นสดุวนัที	 
31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื	นห้าพนับาท) 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเติม จงึขอให้ที	ประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
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ที	ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนมุตัิแตง่ตั 4งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

ผู้สอบบญัชรีับอนญุาตเลขที	 4439 หรือนายนรัินดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 2316 หรือนางสาว

อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที	 3757 คนใดคนหนึ	งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงนิ สาํหรับปี สิ 4นสดุวนัที	 

31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื	นห้าพนับาท) ตามรายละเอียดที	เสนอ  

โดยมีผลการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 4  

เห็นด้วย 167,393,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995  

ไมเ่ห็นด้วย 602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

วาระที� 10 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ	มเตมิ โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี 4 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามในประเด็นจํานวนหุ้ นที	ปรากฏอยู่ในตลาด

หลกัทรัพย์วา่เป็นไปได้หรือไมที่	จะมีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเพิ	มมากขึ 4น 

ประธานฯ ชี 4แจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้องเกี	ยวกบัการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ได้  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื	องอื	นใดเพิ	มเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นที	ได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554  

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

ลงชื	อ   ประธานที	ประชมุ 
 (นายณรงค์ ศรีสอ้าน) 

ลงชื	อ   เลขานกุารบริษัท 
 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช) 


