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-ฉบับร่าง- 

วนัที	 26 มีนาคม 2555 

เรื	อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

สิ	งที	สง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
2. รายงานประจําปีซึ	งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปี สิ 4นสดุวนัที	 31 ธนัวาคม 2554 
3. ประวตัิยอ่และข้อมลูของผู้ ที	ได้รับการเสนอชื	อเพื	อเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท  
4. รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริษัทที	จะออกและเสนอขาย 
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ถือหุ้นที	มีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 2 ฉบบั (แบบ ก. และแบบ ข.)   
7. บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท 
8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที	เสนอชื	อให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ    

กรณีที	จะมีการมอบฉนัทะ 
9. ข้อบงัคบับริษัทที	เกี	ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แผนที	สถานที	จดัการประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 
2555 ในวันพุธที	 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั 4น 2 โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขที	 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 4 

วาระที� 1 ประธานแจ้งเพื�อทราบ 

รายละเอียดตามที	ประธานจะแจ้งให้ทราบ 

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2554 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการที	ประชุมได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของ
บริษัท ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 28 เมษายน 2554 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์
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ตามที	กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสําเนารายงานการประชมุมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ 
ที	ประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเห็นควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี	ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิ 4นสดุ
วันที	  31 ธันวาคม 2554 ซึ	งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554  
ดงัปรากฏในรายงานประจําปีที	ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ในครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 
และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ 4นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั 4งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ 4นสดุวนัที	 31 ธันวาคม 
2554 ซึ	งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว             
ดงัรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 (สิ	งที	ส่งมาด้วยลําดบัที	 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ 4นสุดวันที	    
31 ธันวาคม 2554 ซึ	งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีและได้ผ่านการ      
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื	อ
ปรากฏว่า 

1. ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร 
2. บริษัทไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่
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3. บริษัทมกีระแสเงินสดเพียงพอที	จะจา่ยเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ	ากว่า 40% ของกําไรสุทธิหลงัหกัสํารอง

ตามกฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 808,126,921.71 บาท  
ที	ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั 4งที	 1/2555 เมื	อวันที	  
22 กุมภาพันธ์ 2555 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2554 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็นเงินทั 4งสิ 4น 412,500,000บาท คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 51.04 ของกําไรสุทธิ ซึ	งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก 
เนื	องจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที	กฎหมายกําหนดแล้ว ทั 4งนี 4 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 
ที	อัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินประมาณ 281,250,000 บาท โดยจ่ายเมื	อวันที	  
7 กันยายน 2554 จึงขอให้ที	ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 131,250,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื	อวนัที	  
7 กนัยายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินประมาณ 281,250,000 
บาท โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองอีก เนื	องจากบริษัทได้จดัสรรไว้
ครบถ้วนตามที	กฎหมายกําหนดแล้ว และเสนอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการ
จดัสรรกําไรจากผลกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 ในคราวนี 4ในอัตรา    
หุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั 4งสิ 4น 131,250,000 บาทแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ที	มีชื	อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที	 4 เมษายน 2555 โดยการปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื	อกําหนดรายชื	อผู้ ถือหุ้นที	มีสิทธิรับเงินปันผล 
โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีกเนื	องจากบริษัทได้จัดสรรไว้
ครบถ้วนตามที	กฎหมายกําหนดแล้ว ทั 4งนี 4 กําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัที	  
23 พฤษภาคม 2555 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั 4งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 
ทุกครั 4ง ให้กรรมการหนึ	งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทั 4งหมดพ้นจาก
ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที	พ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ	งในสาม 
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(1/3) ก็ให้ใช้จํานวนที	ใกล้เคียงกันกับหนึ	งในสาม (1/3) ทั 4งนี 4 กรรมการซึ	งพ้นจาก
ตําแหน่ง อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ของบริษัท มีกรรมการที	ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย  

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ ที	มีความเหมาะสม ซึ	งประกอบด้วย
คณุสมบตั ิคณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเชี	ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้
พิจารณาสดัส่วนของกรรมการทั 4งหมดของบริษัทที	มีอยู่จํานวน 12 คน โดยที	ประชุม
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในชว่งที	ผ่านมากรณีที	ผู้ ที	ได้รับการเสนอชื	อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ได้พิจารณาให้เสนอชื	อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื	อเลือกตั 4งกรรมการทั 4ง 4 คน ที	พ้น
จากตําแหนง่ตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ	ง  

โดยมีประวตัิยอ่และข้อมลูของบคุคลทั 4ง 4 คน ตามรายละเอียดที	ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 3)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ	งไมร่วมกรรมการที	ได้รับการเสนอชื	อ เห็นสมควรตามที	ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตั 4ง 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชัย จรุงธนาภิบาล     
และนายอวยชยั ตนัทโอภาส ซึ	งพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ	ง  

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท
สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึ	งได้พิจารณาจากการเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ
และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั 4งภาระหน้าที	และความ
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รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื	อ
เห็นชอบให้เสนอต่อที	ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการอื	นๆ สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 
ทุกคณะรวมกันเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ	งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 โดย
มอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี 2554 
ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที	ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ให้เสนอที	ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย
มอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบําเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว และอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวั
ของธรุกิจ เพื	อให้เงนิบําเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าที	และความรับผิดชอบของกรรมการ 
จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื	อเห็นชอบให้เสนอต่อที	ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื	อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายและกําหนดจํานวนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 
รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป โดยรายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี 2554 
ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที	ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที	ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้
เสนอที	ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจา่ยและกําหนดจํานวนเงินบาํเหน็จ
กรรมการประจําปี  2555 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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วาระที� 9 พจิารณาอนุมัติแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ 4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
2555 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ	งกําหนดให้ 
ที	ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 4งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื	อเห็นชอบการแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชี
สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี สิ 4นสดุวันที	 31 ธันวาคม 2555 
ดงันี 4  

1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 2316 หรือ 

2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 3757 หรือ 

3. นายบญุญฤทธิQ  ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที	 7900   

คนใดคนหนึ	งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 4,160,000 บาท ซึ	งเพิ	มขึ 4นจากปี 2554 ซึ	งกําหนดไว้ 
3,985,000 บาท เป็นจํานวน 175,000 บาท เนื	องจากบริษัทมีปริมาณงานตาม
แผนงานและรายการบญัชีเพิ	มขึ 4น ทั 4งนี 4 ผู้สอบบญัชีทั 4ง 3 ท่านไม่มีความสมัพันธ์หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที	เกี	ยวข้องกบับุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงนิของบริษัท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้น รวมถึงไมม่ีผู้สอบบญัชี
ท่านใดที	ปฏิบัติหน้าที	ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ 
ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั 4งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที	 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 
3757 หรือนายบุญญฤทธิQ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที	 7900  
คนใดคนหนึ	งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับงบการเงนิ สําหรับปี 
สิ 4นสดุวนัที	 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 4,160,000 บาท  
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วาระที� 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื	อการขยายธรุกิจ และนํามาใช้ในการดําเนินธรุกิจ บริษัทจงึจําเป็นต้องขออนมุตัิจาก
ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื	อออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท หรือ
ในสกลุเงินอื	นในอตัราที	เทียบเท่า 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื	นในอตัราที	เทียบเท่า ดงัปรากฏ
ในรายละเอียดของหุ้นกู้ ที	จะออกและเสนอขายที	ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 4) รวมถึงมอบอํานาจให้แก่
ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที	ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลี	ยนแปลง ข้อจํากัด 
เงื	อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที	เกี	ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั 4ง รวมทั 4งให้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ อนัจําเป็นและเกี	ยวเนื	องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั 4นๆ ให้สําเร็จ
และเป็นไปตามที	กฎหมายกําหนด ซึ	งรวมถึงการจัดทําและยื	นคําขอและ
เอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที	เกี	ยวข้อง หน่วยงานกํากับดูแลที	เกี	ยวข้อง
และ/หรือบคุคลอื	นใดที	เกี	ยวข้องเป็นต้น 

วาระที� 11 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื	อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั 4น จะไม่มีการนําเสนอเรื	องอื	นใดให้ที	ประชุมพิจารณา
อนมุตัแิละจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 4  

บริษัทกําหนดปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื	อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2555 ตั 4งแตว่นัที	 4 เมษายน 2555 จนกว่าการประชมุจะแล้วเสร็จ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที	ดงักลา่วข้างต้น อนึ	ง ในกรณีที	ท่านจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื	นเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บคุคลที	บรรลนิุติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ	ง
แบบใด (สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 6) และนําไปแสดงตอ่ประธานที	ประชมุ หรือบคุคลที	ประธานมอบหมายก่อนที	ผู้ รับ
มอบฉนัทะจะเข้าร่วมการประชมุด้วย 
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ทั 4งนี 4 เพื	อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั 4งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 
หากท่านผู้ ถือหุ้นมคีําถามที	ต้องการให้บริษัทชี 4แจงในประเด็นของระเบียบวาระที	นําเสนอในครั 4งนี 4 สามารถจดัส่ง
คําถามล่วงหน้าได้ที	นักลงทุนสัมพันธ์ chitkasem.m@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02 785 8808          
โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบชุื	อที	อยูท่ี	สามารถตดิตอ่ได้ ซึ	งบริษัทจะได้รวบรวมคําถามเพื	อชี 4แจงตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช) 
 เลขานกุารบริษัท 
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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 
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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 



- 17 - 

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) 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 3 

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

1.  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์         

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั 4ง    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน โดยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
มาตั 4งแตว่นัที	 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปัจจบุนั 

สัญชาติ ไทย  

อายุ 66 ปี 

ที�อยู่ เลขที	 13 ซอยสขุมุวิท 34 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศกึษา - อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาประวตัิศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) 

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

Michigan State University  

- ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิQ สาขา Humanities, 

Schiller International University, London, UK. 

การถือหุ้นในบริษทั ไมม่ี 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 63/2550  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - บริษัท คันทรี	  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื	อ

บริษัท ดราก้อนวนั จํากดั (มหาชน)) 
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ประสบการณ์การทาํงาน  
ระยะเวลา          ตาํแหน่ง บริษทั 
 
ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหา และ 
  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
ปัจจบุนั  ที	ปรึกษากิตติมศกัดิQ หอการค้าองักฤษ 
ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท คนัทรี	 กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
   (เดิมชื	อบริษทั ดราก้อนวนั จาํกดั (มหาชน)) 
2548 และ  กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
2550-2551 
2546-2549 - เอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

- เอกอคัรราชทตู ณ กรุงดบัลนิ สาธารณรัฐไอร์แลนด ์
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/ ไมม่ี 

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554  7/7 ครั 4ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554  8/8 ครั 4ง 

คุณสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมม่ี 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

2.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช         

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั 4ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน โดยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
มาตั 4งแตว่นัที	 24 กมุภาพนัธ์ 2552 จนถึงปัจจบุนั 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 65 ปี 

ที�อยู่ เลขที	 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศกึษา - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.)  

  Syracuse University U.S.A. (ด้วยทนุ USAID)  
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที	 17/2545 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที	 13/2549 

- Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่นที	 4/2550 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที	 32/2553 

- Financial Institutions Governance Program รุ่นที	 2/2554 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที	 8 

- วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ 
สถาบนัวทิยาการการค้า รุ่นที	 3 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เบอร์ลี	 ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)     
ประสบการณ์การทาํงาน  
ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 
ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรจสอบ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรจสอบ 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎกีา คณะที	 3 กฎหมายเกี	ยวกบัการเงนิ 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประเมินผล 
ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

สภาธรุกิจประกนัภยัไทย 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท เบอร์ลี	 ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2549-2551 
2544-2549 
2544-2551 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี	ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน 
และองค์กรรูปแบบอื	นในกํากับของ
ราชการฝ่ายบริการที	มิใช่สว่นราชการ 
รองประธานสภานิติบญัญัตแิหง่ชาต ิ
อธิบดีกรมการประกนัภยั 
กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบนัการเงิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
กระทรวงพาณิชย์ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/ ไมม่ี 

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554  5/7 ครั 4ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 8/8 ครั 4ง 

คุณสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมม่ี 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

3.  นายชัย จรุงธนาภิบาล         

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั 4ง    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6 ปี 2 เดือน โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท  โออิชิ  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มาตั 4งแต่วันที	              
8 กมุภาพนัธ์ 2549 จนถึงปัจจบุนั 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 57 ปี 

ที�อยู่ เลขที	 2102/179 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศกึษา - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโทการบญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

ประวัติการอบรม - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที	 29/2546 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที	 4/2548 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ทีมพรีซิชั	น จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากดั (มหาชน) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชั	น จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ค้าเหล็กไทย จาํกดั (มหาชน) 

2540-2553 กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที	การเงิน 

กลุม่บริษทัไมเนอร์ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/ ไมม่ี 

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554  6/7 ครั 4ง 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 8/8 ครั 4ง 

คุณสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมม่ี 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

4.  นายอวยชัย ตนัทโอภาส        

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั 4ง    กรรมการ  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 6 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
มาตั 4งแตว่นัที	 26 มกราคม 2549 จนถึงปัจจบุนั 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 62 ปี 

ที�อยู่ 88/23 อาคารวิลลา่อะคาเดีย หมูที่	 12 ถนนศรีนครินทร์ 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
วุฒกิารศกึษา -   ปริญญาตรี Accounting  
  St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา   

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 
- Director Certification Program (DCP) 2550 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ปัจจบุนั  กรรมการ และ 

รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ และ กรรมการ 
รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
บริษัท โออิชิ เทรดดิ 4ง จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
 
บริษัท นํายคุ จํากดั 
บริษัท นําเมือง จํากดั 
บริษัท นําทิพย์ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท นํานคร จํากดั 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2538-2545 
2537-2538 
2531-2537 
2522-2526 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการคนที	 1 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ อํานวยการ 
ผู้จดัการกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ 4ง จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 
บริษัท ไทยดริ 4งค์ จํากดั  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ	ง จํากดั 
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื	องดื	ม จํากดั 
Blairmhor Distillers Limited  
Blairmhor Limited 
InterBev (Singapore) Limited 
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี 4 จํากดั 
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากดั  

     

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/ ไมม่ี 

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554  6/7 ครั 4ง 
คุณสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมม่ี 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 4 

รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริษทัที�จะออกและเสนอขาย 
 
วตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ  :  เพื	อใช้ในการดําเนินธรุกิจและขยายธรุกิจของบริษัท  

ประเภท   :        หุ้นกู้ทกุประเภท ซึ	งอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื	อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื	อ

ผู้ ถือ ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้น

ครั 4งเดียวเมื	อครบกําหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ี

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้อนุพนัธ์ ทั 4งนี 4 ขึ 4นอยู่กบัความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั 4นๆ  

จํานวน : มลูค่ารวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือใน

สกลุเงินอื	นในอตัราที	เทียบเท่า 

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทั	วไป และ/หรือเสนอขาย

ในกรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั 4งหมดหรือบางส่วน ซึ	งอาจแบ่งเป็น   

การเสนอขาย ในครั 4งเดียวหรือหลายครั 4งก็ได้ 

อตัราดอกเบี 4ย : ขึ 4นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที	ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั 4น  ๆ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ 4นอยูก่บัเงื	อนไขของหุ้นกู้ ที	ออกในแตล่ะครั 4ง 

 เงื	อนไขอื	นๆ  :  ในกรณีที	บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ที	ได้ออกภายใน
วงเงินที	ได้รับอนมุตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิ	มเติมอีกได้ภายใต้เงื	อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที	
กําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื	อง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื	อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที	ดี ซึ	งจะเป็นการสร้าง
ความเชื	อมั	นให้เกิดขึ 4นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ ที	เกี	ยวข้องทุกฝ่าย และเพื	อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มี 
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที	มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื	อให้ 
ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทั 4งนี 4 เนื	องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้ นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที	นํามาใช้ บริษัท  
จึงขอสงวนสิทธิที	จะผ่อนผนัการยื	นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที	มี
สิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที	บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผู้ ถือหุ้นที	มีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ มอบฉันทะ และสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลที	จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพัฒนา
ธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 
ผู้มีอํานาจที	ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2.2 นิติบคุคลที	จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล/กองทนุรวม 

(ข) สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 
ผู้มีอํานาจที	ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

หนงัสือมอบฉนัทะทุกฉบบัจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท ในกรณีที	มีผู้ รับมอบฉันทะมากกว่า 

1 คน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ	มสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที	เพิ	มอีกจํานวน 20 บาทตอ่คน 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ ถือหุ้น/เจ้าของเอกสาร และหากเป็น
เอกสารที	จดัทําขึ 4นในตา่งประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื	อโดย “โนตารีพบับลิค” 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื	นเอกสารหรือหลักฐานเพื	อการตรวจสอบ ณ 
สถานที	ประชมุได้ ตั 4งแตเ่วลา 13.00 น. ของวนัที	 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 

บริษัทได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแนบ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียว 
สําหรับมอบฉนัทะให้ผู้อื	นเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัที	 25 เมษายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I 
ชั 4น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขที	 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 



- 31 - 

สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 6 

(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

  เขียนที	                               

  

 วนัที	 เดือน         พ.ศ. 

  

 

  

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาต ิ          

                 อยูบ้่านเลขที	                       ถนน    ตําบล/แขวง 

            อําเภอ/เขต                 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์

    

 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั 4งสิ 4นรวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

ดงันี 4 

�  หุ้นสามญั                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    

เสียง 

�  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    

เสียง 

        

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

� 1. ชื	อ                                                               อาย ุ                   

ปี  

อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 
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� 2. ชื	อ                                                               อาย ุ                   

ปี  

อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  

หรือ 

� 3. ชื	อ                                                               อาย ุ                 

ปี  

อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   

คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื	อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที	 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั 4น 2 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขที	 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั 4น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ     

 

          ลงชื	อ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 

 

              ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 

 

               ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ 

(…………………............……………….) 

 

              ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 
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หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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(อากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 เขียนที	                                                     
 วนัที	 เดือน         พ.ศ. 
  
  
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาต ิ          
                 อยูบ้่านเลขที	                       ถนน    ตําบล/แขวง 
            อําเภอ/เขต                 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์
    
 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั 4งสิ 4นรวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
ดงันี 4 

�  หุ้นสามญั                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    
เสียง 

�  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    
เสียง 

        
(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทได้ โดยโปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตขุ้อ 4.) 

� 1. ชื	อ                                                               อาย ุ                  
ปี  
อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  
หรือ 

� 2. ชื	อ                                                               อาย ุ                  
ปี  
อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์  
หรือ 
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� 3. ชื	อ                                                               อาย ุ                  
ปี  
อยูบ้่านเลขที	   ถนน                                     ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   

คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื	อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที	 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั 4น 2 
โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขที	 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 4งนี 4 ดงันี 4 

วาระที� 1 ประธานแจ้งเพื�อทราบ 
 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 
  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2554 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับปี สิ 4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั 4งรายงานของผู้สอบ
บัญช ี

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั4งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

 �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

          �  การแตง่ตั 4งกรรมการที	พ้นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการใหมท่ั 4งหมด 

    � เห็นด้วย            � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง 

 �  การแตง่ตั 4งกรรมการเป็นรายบคุคล 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

    � เห็นด้วย             � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

      � เห็นด้วย             � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง 

3. นายชยั จรุงธนาภิบาล 

      � เห็นด้วย             � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง 

4.  นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

    � เห็นด้วย             � ไมเ่ห็นด้วย � งดออกเสียง 
วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 

2556 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั 4งผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิสาํหรับปี สิ 4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที� 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
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วาระที� 11 เรื� องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

  � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที	ไม่เป็นไปตามที	ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี 4 ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั 4นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที	ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือ 

ในกรณีที	ที	ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที	มีการ

แก้ไขเปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 

กิจการใดที	ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที	ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที	ข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ     

 

          ลงชื	อ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 

(………........…………………………….) 

 

              ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(……………............…….………………) 

 

               ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ 

(…………………............……………….) 

 

              ลงชื	อ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(………………….............……………….) 
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หมายเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้ นที	มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั 4งกรรมการสามารถเลือกตั 4งกรรมการทั 4งชดุหรือเลือกตั 4งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3.  ในกรณีที	มวีาระที	จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที	ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ	มเติมได้
ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ นายประสิทธิQ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือ
หุ้น (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 8) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัที	 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั 4น 2  
โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดียน เลขที	 61 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นด้วย 
 
วาระที	                    เรื	อง             

� (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

 � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 

วาระที	                    เรื	อง             
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

 � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 

วาระที	                    เรื	อง             
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

 � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
วาระที	                    เรื	อง             

� (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

 � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
วาระที	                    เรื	อง             

� (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที	เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 4 

 � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
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วาระที	                    เรื	อง เลือกตั 4งกรรมการ (ตอ่) 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 



- 41 - 

ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
 
ชื	อกรรมการ            
    � เห็นด้วย         � ไมเ่ห็นด้วย      � งดออกเสียง 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 7 
 

บทนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลสามารถแสดงความเห็นและปฏิบติัหน้าที	ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมี
คุณสมบัติตามที	บริษัทได้กําหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี 4 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที	อาจมีความขัดแย้ง ทั 4งนี 4 ให้นับรวมหุ้ นที	 ถือโดยผู้ ที	 เ กี	ยวข้องตามมาตรา 258            
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที	มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที	ปรึกษา ที	ได้เงินเดือน
ประจําจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
นิติบคุคลที	อาจมีความขดัแย้ง กิจการที	มีอํานาจควบคมุกิจการอื	นๆ ที	กลา่วข้างต้น หรือไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้มีอํานาจควบคมุในกิจการที	กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักล่าวแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั 4ง 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
กิจการที	มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที	อาจมีความ
ขัดแย้ง หรือผู้ มีอํานาจควบคุมในกิจการที	กล่าวข้างต้น ในลักษณะที	อาจขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแตง่ตั 4ง โดยความสมัพนัธ์ดงักลา่วหมายความถึงความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี 4 

(1) รายการที	เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี	ยวกับ
สินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความชว่ยเหลือทางการเงิน มลูคา่รายการตั 4งแต ่20 
ล้านบาท หรือตั 4งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที	มีตวัตนสทุธิของบริษัทแล้วแต่จํานวนใด
ตํ	ากว่า 

(2) กา ร ใ ห้ บ ริ ก าร ท า งวิ ชา ชีพ อื	 น น อ กจ า ก กา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้า นส อบ บัญ ชี  เ ช่ น  
ที	ปรึกษาทางการเงิน ที	ปรึกษากฎหมาย การประเมนิราคาทรัพย์สิน มลูค่ารายการเกิน 
2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดงักล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมตัิ
โดยมีมตเิป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื	อให้มั	นใจว่ามีความจําเป็น
และสมควร และให้เปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการอิสระรายที	เกี	ยวข้องใน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) / รายงานประจําปี (แบบ 56-2) / 
หนงัสือเชิญประชมุ (กรณีตอ่วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระรายที	เกี	ยวข้อง) 

4. ไ ม่ เ ป็ น ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ผู้ ส อ บ บัญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท ใ ห ญ่  บ ริ ษั ท ย่ อ ย  บ ริ ษั ท ร่ ว ม  
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที	อาจมีความขดัแย้ง หรือผู้ มีอํานาจควบคุม
ในกิจการที	กล่าวข้างต้น รวมทั 4งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชีที	มีผู้สอบบญัชีดงักลา่วสงักดัอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะ
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั 4ง 

5. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที	เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี	น้อง และบตุร รวมทั 4งคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที	จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้ บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย  

6. ไมเ่ป็นกรรมการที	ได้รับแตง่ตั 4งเพื	อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ที	เป็นผู้ เกี	ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

7. ไมม่ีลกัษณะอื	นใดที	ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระในเรื	องที	เกี	ยวข้องได้ 
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื	 องการดําเนินกิจการของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที	อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทําไ ด้            
โดยกรรมการอิสระรายนั 4นต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

9. สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน 
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี	ยวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั 4น และ
คา่ตอบแทนรวมที	ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
(แบบ 56-2) 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 8 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที�เสนอชื�อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะกรณีที�จะมีการมอบฉันทะ 

1. นายประสิทธิM โฆวิไลกูล 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
มาตั 4งแตว่นัที	 20 เมษายน 2553 จนถึงปัจจบุนั 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 68 ปี 

ที�อยู่ เลขที	 176/48 ถนนนางลิ 4นจี	 แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศกึษา - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
  มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก) สหรฐัอเมริกา 
การถือหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ -     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Finance-for Non-Finance Director (FN) 2547 

- Director Accreditation Program (DAP) 2548 

- Board Failure and How to Fix It, Improving the Quality of 
Financial Reporting 2547  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื�น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
 - บริษัท เบอร์ลี	 ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 
ปัจจบุนั กรรมการอิสร กรรมการสรรหา 

และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี	 ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 



- 45 - 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 
ปัจจบุนั กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม 

กระทรวงพลงังาน 

ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการกํากบั 
การซื 4อขายสินค้าเกษตรลว่งหน้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

ที	ปรึกษาคณะกรรมการ 
จดัการทรัพย์สิน 
กรรมการกฤษฎกีา  
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที	 7  

สภากาชาดไทย 
 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขัน/ ไมม่ี 

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2554  7/7 ครั 4ง 

คุณสมบตัิต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมม่ี 
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สิ	งที	สง่มาด้วยลาํดบัที	 9 

ข้อบังคับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เพื	อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื	อง ข้อพึงปฏิบัติ
สําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอแจ้งให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
เพื	อเป็นข้อปฏบิตัิสําหรับใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที� 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 15  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	งของจํานวน
กรรมการทั 4งหมดจะต้องมีถิ	นที	อยู่ในประเทศไทย 

ข้อ 16 ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั 4งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 4 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ	งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 (หนึ	ง) หุ้นตอ่ 1 (หนึ	ง) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที	มีอยู่ทั 4งหมดตาม (ก) เลือกตั 4งบคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ	งได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตั 4งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที	จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 4งในครั 4งนั 4น ในกรณีที	บุคคลซึ	งได้รับการเลือกตั 4งในลําดบั 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที	จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 4งในครั 4งนั 4น  
ให้ประธานในที	ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี 4ขาดเพิ	มอีกหนึ	งเสียง 

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั 4ง ให้กรรมการหนึ	งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการ
ทั 4งหมดพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที	จะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ	งในสาม 
(1/3) ก็ให้ใช้จํานวนที	ใกล้เคียงกนักบัหนึ	งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ	งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 กรรมการที	จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที	สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 4น ถ้ามิได้กําหนดไว้
เป็นอยา่งอื	น ก็ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที	อยู่ในตําแหน่งนานที	สดุนั 4นเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่ 

ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื	อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
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(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 และ 
(5) ศาลมีคําสั	งให้ออก 

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื	นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัที	ใบลาออกไป
ถึงบริษัท 

 กรรมการซึ	งลาออกตามวรรคแรก จะแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบยีนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20 ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี	 (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี
จํานวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที	ถือโดยผู้ ถือหุ้นที	มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 21 ในกรณีที	ตาํแหนง่ในคณะกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ	นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ	งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั 4นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ	งเข้ามาเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหนง่
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที	ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที	ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี	 (3/4) 
ของจํานวนกรรมการที	ยงัเหลืออยู ่

ข้อ 22 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัหิน้าที	 ซึ	งคา่ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี 4ยประชมุ บาํเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื	นตามที	ที	ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ	งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแนน่อน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี	ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั 4นให้ได้รับเบี 4ยเลี 4ยงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ	งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ	งได้รับเลือกตั 4งเป็น
กรรมการ ในอนัที	จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที	เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ	งและสอง จะต้องเป็นไปตามที	กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
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ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ	งเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที	คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ	งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที	ตามที	กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ	ง
ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทั 4งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าที	เป็นประธานในที	ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยู่ในที	ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที	ได้ ถ้ามี 
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยู่
ในที	ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที	ได้ ให้กรรมการซึ	งมาประชมุเลือกกรรมการหนึ	งคนเป็นประธาน
ในที	ประชมุ 

 การวินิจฉยัชี 4ขาดของที	ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการหนึ	งคนมีเสียงหนึ	งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ	งมีส่วนได้เสียในเรื	องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื	องนั 4น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที	ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ 4นอีกเสียง
หนึ	งเป็นเสียงชี 4ขาด 

ข้อ 26 ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

 ถ้ากรรมการตั 4งแต่สอง (2) คนขึ 4นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด 
วนัประชมุภายในสิบสี	 (14) วนันบัแตว่นัที	ได้รับการร้องขอ 

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานหรือผู้ ซึ	งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนที	จะต้องรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื	น และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั 4นก็ได้ 

ข้อ 28 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทั 4งหลายทั 4งปวงของบริษัท และต้องปฏิบตัิหน้าที	ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที	ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตั 4งกรรมการหรือบคุคลอื	นใดเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื	อดําเนินการอย่างหนึ	ง
อยา่งใดหรือหลายอยา่งแทนคณะกรรมการ โดยจะกําหนดเงื	อนไขอยา่งใดก็ได้ 

 อํานาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื	อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
ทั 4งนี 4 คณะกรรมการมอีํานาจกําหนดรายชื	อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมอืชื	อผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็น
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กรรมการของบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอื	นใดที	ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที	จะมีมติแต่งตั 4ง
กรรมการผู้นั 4น 

ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า ในกรณีที	กรรมการมีส่วนได้เสียในสญัญาใดที	บริษัททําขึ 4น 
หรือในกรณีที	จํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที	มีอยูใ่นบริษัทและบริษัทในเครือเพิ	มขึ 4นหรือลดลง 

ข้อ 31 คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครั 4ง 

หมวดที� 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีภายในสี	 (4) เดือน นบัแต่วนัสิ 4นสดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื	นนอกจากที	กล่าวไว้แล้วนี 4 จะเ รียกว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื	อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ	งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ	งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้ทั 4งหมด หรือจํานวน
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี	สิบห้า (25) คน ซึ	งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ	งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที	
จําหน่ายได้ทั 4งหมดจะเข้าชื	อกนัทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญัเมื	อใดก็ได้  
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที	ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี 4
คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึ	ง (1) เดือน นบัแต่วนัที	ได้รับหนงัสือนั 4นจากผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว 

ข้อ 33  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือแจ้งจดันดัประชมุโดยระบสุถานที	 วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุมพร้อมทั 4งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื	องที	จะเสนอเพื	อทราบ เพื	ออนมุตัิ หรือเพื	อพิจารณา รวมทั 4งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื	องดงักลา่ว โดยจัดส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื	อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ ทั 4งนี 4 ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม 
(3) วนั โดยลงติดตอ่กนัเป็นเวลาสาม (3) วนั 

ทั 4งนี 4 สถานที	ที	ใช้ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัที	อนัเป็นที	ตั 4งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือที	อื	นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 34  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื	นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทําเป็นหนงัสือ 
ลงลายมือชื	อผู้ มอบฉันทะ และต้องนําไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ	งประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานที	ที	ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบที	นายทะเบียนกําหนด ซึ	งอยา่งน้อยต้องมรีายการ ดงัต่อไปนี 4 
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(1)  จํานวนหุ้นที	ผู้มอบฉนัทะถืออยู ่
(2)  ชื	อผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)  ครั 4งที	 และวนั เดือน ปี ของการประชมุที	มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงที	ผู้ ถือหุ้นผู้มอบ
ฉนัทะมีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที	ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ
ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบชุื	อผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นที	ผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 35  ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ยี	สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 4งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ	งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้ทั 4งหมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที	ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครั 4งใด เมื	อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ	ง (1) ชั	วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ	งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที	กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ 
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั 4นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี 4ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน 
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั 4งหลงันี 4ไมบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยู่ในที	ประชมุหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที	ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี 
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที	ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ	ง
เป็นประธานในที	ประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที	ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ	งมีหนึ	งเสียง 
เว้นแตใ่นกรณีที	บริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที	ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ	งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั 4นให้เป็นไปตามที	ประธาน 
ในที	ประชมุกําหนด 

ข้อ 37  มติของที	ประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 4 

(1)  ในกรณีปรกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ	งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับหนึ	งหุ้นเป็นหนึ	งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที	ประชุม 
ออกเสียงเพิ	มขึ 4นอีกเสียงหนึ	งเป็นเสียงชี 4ขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี 4 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี	 (3/4) ของจํานวนเสียงทั 4งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึ	งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึ	งหุ้นเป็นหนึ	งเสียง 
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 (ก) การขายโอนกิจการของบริษัททั 4งหมดหรือบางสว่นที	สําคญัให้แก่บคุคลอื	น 
(ข) การซื 4อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื	นมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การตกลง แก้ไขเปลี	ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเกี	ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท

ทั 4งหมดหรือบางสว่นที	สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื	นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอื	น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื	อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพิ	มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 (จ)  การเพิ	มหรือลดทนุจดทะเบียนหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 (ฉ) การเลกิบริษัท 
 (ช)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื	น 

(ซ)  การใดที	กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด 

ข้อ 38  กิจการที	ประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี พึงเรียกประชมุมีดงันี 4 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	แสดงถึงกิจการ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 
ที	ผ่านมา 

(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที	ผ่านมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และประกาศจา่ยเงนิปันผล 
(4)  พิจารณาเลือกตั 4งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที	พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 
(5)  พิจารณาแตง่ตั 4งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6)  กิจการอื	นๆ  
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สิ	งที	สง่มาด้วยลําดบัที	 10 

 

 

 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน เลขที�  61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 


