-ฉบับร่ าง-

วันที 26 มีนาคม 2555
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
รายงานประจําปี ซึงแสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ประวัติยอ่ และข้ อมูลของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็
4 นกรรมการของบริ ษัท
รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริษัททีจะออกและเสนอขาย
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ ว ม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท
ข้ อ มูล กรรมการอิ สระของบริ ษัท ทีเสนอชือให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาเป็ นผู้รั บ มอบฉัน ทะ
กรณีทีจะมีการมอบฉันทะ
ข้ อบังคับบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนทีสถานทีจัดการประชุมโดยสังเขป

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท โออิ ชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เชิ ญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี
2555 ในวัน พุธ ที 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน4 2 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี 4
วาระที 1

ประธานแจ้ งเพือทราบ
รายละเอียดตามทีประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมือวันที 28 เมษายน 2554

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการที ประชุมได้ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ของ
บริ ษัท ซึงประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2554 โดยบริ ษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่า วให้ ต ลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิช ย์
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ตามทีกฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง4 นี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท การบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ งตรงตามมติ ข อง
ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น จึงเห็ น ควรเสนอให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รั บ รองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
วาระที 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2554 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริ ษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ 4นสุด
วัน ที 31 ธั น วาคม 2554 ซึ งแสดงผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2554
ดังปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิญ ประชุม
ในครั 4งนี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554
และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสํา หรั บปี สิน4 สุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 พร้ อมทัง4 รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม
2554 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญ ชี จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ดังรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็ นสมควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สิน4 สุดวัน ที
31 ธันวาคม 2554 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัท มีน โยบายจัดสรรเงิน กํ าไรประจําปี โดยการจ่า ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น เมือ
ปรากฏว่า
1.
2.

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทมีกําไร
บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
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3.
4.
5.

บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่า 40% ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตามกฎหมายและภาษีเงินได้

ตามผลการดําเนิน งานประจําปี 2554 บริ ษัท มีกํ าไรสุท ธิ 808,126,921.71 บาท
ที ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) ครั ง4 ที 1/2555 เมือวัน ที
22 กุมภาพัน ธ์ 2555 จึงพิจารณาจ่ายเงิน ปั น ผลสําหรับ ผลการดําเนิ นงาน ปี 2554
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท รวมเป็ นเงินทั 4งสิ 4น 412,500,000บาท คิดเป็ น
สัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 51.04 ของกํ า ไรสุท ธิ ซึงสอดคล้ อ งกับ นโยบายการจ่า ย
เงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท โดยไม่ ต้อ งจัด สรรกํ า ไรสุท ธิ เ ป็ นทุน สํ า รองตามกฎหมายอี ก
เนืองจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว ทั 4งนี 4 คณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2554
ที อัตราหุ้น ละ 1.50 บาท เป็ นเงิน ประมาณ 281,250,000 บาท โดยจ่า ยเมื อวัน ที
7 กันยายน 2554 จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวด 6 เดือนหลัง
ของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 131,250,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็น สมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับ ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมือวัน ที
7 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็ นเงินประมาณ 281,250,000
บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีก เนืองจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้
ครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว และเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรจากผลกํา ไรจากผลการดําเนิน งานปี 2554 ในคราวนี ใ4 นอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
4 4น 131,250,000 บาทแก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท
ทีมีชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 4 เมษายน 2555 โดยการปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล
โดยไม่ต้องจัดสรรกํ า ไรสุท ธิ เ ป็ นทุน สํา รองอี กเนื องจากบริ ษัท ได้ จัดสรรไว้
ครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว ทัง4 นี 4 กําหนดให้ จ่ายเงิน ปั นผลในวัน ที
23 พฤษภาคม 2555
วาระที 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง4 กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 17 กํ า หนดว่า ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี
ทุกครัง4 ให้ ก รรมการหนึ งในสาม (1/3) ของจํา นวนคณะกรรมการทัง4 หมดพ้ น จาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่ง ออกได้ พ อดีหนึงในสาม
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(1/3) ก็ ใ ห้ ใช้ จํา นวนที ใกล้ เคี ย งกันกับ หนึ งในสาม (1/3) ทัง4 นี 4 กรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ของบริษัท มีกรรมการทีครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล

4.

นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ พิ จ ารณาผู้ทีมี ความเหมาะสม ซึงประกอบด้ ว ย
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้
พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทัง4 หมดของบริ ษัททีมีอยู่จํานวน 12 คน โดยทีประชุม
ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุค คล รวมถึงผลการปฏิบ ัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงทีผ่านมากรณีทีผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ได้ พิจารณาให้ เสนอชือต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือเลือกตังกรรมการทั
4
ง4 4 คน ทีพ้ น
จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
โดยมีประวัติยอ่ และข้ อมูลของบุคคลทัง4 4 คน ตามรายละเอียดทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง4 นี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นสมควรตามทีได้ รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง4
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิ ช นายชัย จรุ งธนาภิบาล
และนายอวยชัย ตันทโอภาส ซึงพ้ นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
วาระที 7

พิจารณาอนุ มั ติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึงได้ พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ
และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทัง4 ภาระหน้ า ที และความ
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รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
เห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการอืนๆ สํา หรั บเดื อนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556
ทุกคณะรวมกัน เป็ นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึงเป็ นอัตราเดียวกับปี 2554 โดย
มอบอํ านาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิ จารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2554
ปรากฏอยูใ่ นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง4 นี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 10,000,000 บาท โดย
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป
วาระที 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยแล้ ว และอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ของธุรกิจ เพือให้ เงินบําเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือเห็นชอบให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายและกําหนดจํานวนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิ จารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2554
ปรากฏอยูใ่ นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง4 นี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามทีได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้
เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายและกําหนดจํานวนเงินบําเหน็จ
กรรมการประจํ า ปี 2555 โดยมอบอํ า นาจให้ คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
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วาระที 9

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง4 ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน4 สุดวันที 31 ธันวาคม
2555 และกําหนดค่ าตอบแทน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพื อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 ซึงกํ า หนดให้
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญ ชีและกํ าหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือเห็นชอบการแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชี
สําหรับงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ดังนี 4
1.

นายนิรันดร์

ลีลาเมธวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2316 หรือ

2.

นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757 หรือ

3.

นายบุญญฤทธิQ ถนอมเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7900

คนใดคนหนึงของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 4,160,000 บาท ซึงเพิมขึ 4นจากปี 2554 ซึงกําหนดไว้
3,985,000 บาท เป็ นจํ า นวน 175,000 บาท เนื องจากบริ ษั ท มี ป ริ ม าณงานตาม
แผนงานและรายการบัญชีเพิมขึ 4น ทั 4งนี 4 ผู้สอบบัญชีทงั 4 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่า วแต่อย่า งใด จึงมีค วามเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ
งบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ น รวมถึงไม่มีผ้ สู อบบัญชี
ท่ า นใดที ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ตรวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท มาแล้ ว เป็ นเวลา 5 รอบปี บัญ ชี
ติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตังนายนิ
4
รั นดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต
เลขที 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
3757 หรื อ นายบุญญฤทธิQ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที 7900
คนใดคนหนึงของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี
สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 4,160,000 บาท
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วาระที 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เพือการขยายธุรกิจ และนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงจําเป็ นต้ องขออนุมตั ิจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อ
ในสกุลเงินอืนในอัตราทีเทียบเท่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอืนในอัตราทีเทียบเท่า ดังปรากฏ
ในรายละเอียดของหุ้นกู้ทีจะออกและเสนอขายทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง4 นี 4 (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4) รวมถึงมอบอํานาจให้ แก่
ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกําหนดหรื อเปลียนแปลง ข้ อจํากัด
เงื อนไขและรายละเอีย ดต่างๆ ที เกียวข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง4 รวมทัง4 ให้ มีอํานาจในการดําเนิน การ
ใดๆ อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน4 ๆ ให้ สําเร็ จ
และเป็ นไปตามที กฎหมายกํ า หนด ซึงรวมถึ งการจัดทํ า และยืนคํา ขอและ
เอกสารต่ า งๆ กั บ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพ ย์ หน่วยงานราชการที เกี ยวข้ อง หน่วยงานกํากับ ดูแลที เกี ยวข้ อง
และ/หรือบุคคลอืนใดทีเกียวข้ องเป็ นต้ น
วาระที 11

เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนั 4น จะไม่มีการนํ าเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิ จารณา
อนุมตั แิ ละจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 4
บริษัทกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 ตังแต่
4 วนั ที 4 เมษายน 2555 จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็จ
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานทีดังกล่าวข้ างต้ น อนึง ในกรณีทีท่านจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลทีบรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง
แบบใด (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6) และนําไปแสดงต่อประธานทีประชุม หรือบุคคลทีประธานมอบหมายก่อนทีผู้รับ
มอบฉันทะจะเข้ าร่วมการประชุมด้ วย
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ทังนี
4 4 เพื อให้ ได้ รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง4 เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามทีต้ องการให้ บริ ษัทชี 4แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนําเสนอในครัง4 นี 4 สามารถจัดส่ง
คําถามล่วงหน้ าได้ ทีนักลงทุนสัมพันธ์ chitkasem.m@oishigroup.com หรื อโทรสารหมายเลข 02 785 8808
โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นระบุชือทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ ซึงบริ ษัทจะได้ รวบรวมคําถามเพือชี 4แจงต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายไพบูลย์ คุจารี วณิช)
เลขานุการบริ ษัท
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 1

บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
วันที 28 เมษายน 2554
อาคาร ล็อกโฮม ไดนิง คอมเพล็กซ์ เลขที 540/7 ซอยทองหล่ อ 18 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
**********************
กรรมการทีเข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายณรงค์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายประสิทธิQ
นายแมทธิว
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นายปณต

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

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

เอวีย จิ 4น

กรรมการและทีปรึกษาโรงงาน

กรรมการทีไม่ ได้ เข้ าประชุม
1.

นายโช

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่วมประชุม 3 คน คือ นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2316 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4439
และนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757 ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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เริมประชุม เวลา 14.00 น.
นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึง
จํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 61 ราย และผู้ถือหุ้นทีได้ มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม จํานวน 78
ราย รวมเป็ น 139 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 167,406,206 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.28 จากจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมดจํ
4
านวน 187,500,000 หุ้น ถือว่ามีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกัน
ได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั4
ษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 35
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 พร้ อมทังแนะนํ
4
ากรรมการทีเข้ า
ร่วมประชุม และผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังรายนามข้ างต้ น และขออาสาผู้ถือหุ้น
2 ท่านจากทีประชุม ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และตัวแทนฝ่ ายกฎหมายเพือเป็ นพยานในการนับคะแนน ซึงมีผ้ ูถือหุ้น
1 ท่าน อาสาตนเองเข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนนี 4
จากนัน4 ประธานฯ ได้ ชี 4แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ทีประชุมทราบดังนี 4
1.
ถ้ ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เ ห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะทีไม่เห็ นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงยกมือพร้ อมกับลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีได้ แจกให้ ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้ กบั
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือรวบรวมคะแนน
ในการนี 4หากการออกเสียงลงคะแนนทําโดยมีเครื องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทําเครื องหมาย
 ลงในช่องเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง
2.

สําหรับเสียงทีเห็นด้ วย จะนับจากองค์ประชุมลบด้ วยเสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง

3.

กรณี วาระใดไม่มีการยกมือไม่เ ห็ น ด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าทีประชุมมีมติเป็ น

เอกฉันท์
4.
บริษัทได้ จดั เจ้ าหน้ าทีเป็ นผู้รวบรวมคะแนนอยูด่ ้ านข้ างเวทีแล้ วโดยประธานในทีประชุม
จะทําการประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป เพือความสะดวก รวดเร็ ว และไม่เป็ นการเสียเวลาท่านผู้ถือหุ้น เมือ
ประกาศผลการนับคะแนนแล้ วถือว่าสิ 4นสุดการลงคะแนนสําหรับวาระทีประกาศผลการนับคะแนนนัน4
ทังนี
4 4 ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ คือ หนึงหุ้นเท่ากับหนึงเสียง
และหมายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะด้ วย และขอดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี 4
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วาระที 1

ประธานแจ้ งเพือทราบ
ไม่มีเรื องทีประธานแจ้ งเพือทราบในวันนี 4

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมือวันที 20 เมษายน 2553

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึง
ประชุมเมือวันที 20 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ ว
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ขอแก้ ไขรายงานการประชุม เนืองจากตนได้ ขอแก้ ไขรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ไว้ แต่ไม่มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
จึงขอแจ้ งเพือให้ แก้ ไขเพิมเติมรายงานการประชุม ปี 2552 อีกครัง4 ดังนี 4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 วาระที 10
เดิม

“หากบริษัทมีกําลังการผลิตเครืองจักรเหลือเพียงพอ”

แก้ ไขเป็ น

“หากบริษัทมีกําลังการผลิตของเครืองจักรเหลือเพียงพอ”

เนืองจากบริ ษัทมีการดําเนินการผลิตอาหารและเครืองดืม มิได้ ผลิตเครื องจักร
ประธานฯ ขอให้ ผ้ รู ับผิดชอบทีเกียวข้ องดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามทีผู้ถือหุ้นเสนอ
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2553 ซึงประชุมวันที 20 เมษายน 2554 โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี 4
เห็นด้ วย

วาระที 3

167,392,487

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

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

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2553 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมแล้ ว โดยให้ นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี 4แจง
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นายแมทธิว แจ้ งต่อทีประชุมว่าในปี 2553 บริ ษัท มีรายได้ รวม 9,220 ล้ านบาท กําไรสุทธิ รวม
1,009 ล้ านบาท เพิมขึ 4นจากปี ก่อน ร้ อยละ 34.4 มาจากธุรกิจเครื องดืม 5,127 ล้ านบาท เพิมขึ 4นจากปี ทีผ่านมา
ร้ อยละ 33.9 ซึงมีปัจจัยสําคัญมาจากรายการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอย่างยิงรายการ “ไปแต่ตวั ทัวร์ ยกแก๊ งกับ
โออิชิ ภาค 3” รวมถึงบริ ษัทได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึงส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จากธุรกิจเครื องดืมจํานวน 772
ล้ านบาท เติบโตจากปี ทีผ่านมาร้ อยละ 40.1 และในปี 2553 ธุรกิจอาหารมีรายได้ 4,093 ล้ านบาท เพิมขึ 4นร้ อยละ
24.1 รายได้ ทีเพิมขึ 4นนี 4มาจากยอดขายทีเพิมขึ 4นของสาขาเดิมและจํานวนสาขาทีมากขึ 4น รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์
อาหารสําเร็ จรู ป ส่งผลให้ มีกําไรจากธุรกิจอาหารจํานวน 237 ล้ านบาท เพิมขึ 4นร้ อยละ 18.5 ในครั 4งนี 4
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท ตามรายละเอียดทีเสนอทุกประการ
วาระที 4

พิจ ารณาอนุ มั ติงบดุ ลและงบกํา ไรขาดทุน สํา หรั บ ปี สิน4 สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2553
พร้ อมทัง4 รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ 4นสุด วันที
31 ธันวาคม 2553 พร้ อมทังรายงานของผู
4
้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ทีได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช รองกรรมการผู้จดั การสายบัญชี
และการเงิน เป็ นผู้ชี 4แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึงได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนีแ4 สดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน งบกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที
รับรองทัวไป
นางสาวอณัศยา สุรเมธากุล ผู้รั บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน ไทย สอบถามเรื อง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อที 15 ประเด็นเรื องเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินว่า การกู้ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงินจํานวน 600 ล้ านบาทนัน4 บริษัทนําเงินกู้ยืมดังกล่าวไปใช้ ในเรื องใด
นายไพบูลย์ ชี 4แจงว่า บริ ษัทได้ นําเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวลงทุนในโครงการ Cold Aseptic
Filling ส่วนสาเหตุทีต้ องขอสินเชือกู้ยืมเงินระยะยาวนัน4 เนืองจากมีความมันคงมากกว่าการขอสินเชือระยะสัน4
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ 4นสุด วันที 31 ธันวาคม 2553 พร้ อมทั 4งรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
เห็นด้ วย

วาระที 5

167,392,487

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9991

ไม่เห็นด้ วย

1,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที ประชุมพิ จ ารณาอนุมัติก ารจ่า ยเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย โดยให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี 4แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทมีน โยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40
ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายและภาษีเงินได้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
1,009,481,803 บาท (หนึงพันเก้ าล้ านสีแสนแปดหมืนหนึงพันแปดร้ อยสามบาท) จึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยีสิบสตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั 4งสิ 4น 600,000,000 บาท (หกร้ อยล้ านบาท)
หรื อร้ อยละ 59.44 ของกําไรสุทธิ รวมประจําปี 2553 ทัง4 นี 4 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมือวัน ที
6 กัน ยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึงบาทห้ าสิบสตางค์) รวมเป็ นเงิน ทั 4งสิน4 281,250,000 บาท
(สองร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านสองแสนห้ าหมืนบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนืองจากบริ ษัทได้
จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว และขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน
ปี 2553 ในคราวนี ใ4 นอัตราหุ้น ละ 1.70 บาท (หนึงบาทเจ็ดสิบ สตางค์) รวมเป็ นเงินทัง4 สิ 4น 318,750,000 บาท
(สามร้ อยสิบแปดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมืนบาท) แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัททีมีชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที
8 เมษายน 2554 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนืองจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามทีกฎหมาย
กําหนดแล้ ว ทังนี
4 4 บริ ษัทกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 23 พฤษภาคม 2554
ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น สอบถามเพิ มเติ ม ถื อว่า ที ประชุมได้ รับ ทราบถึงการจ่า ยเงินปั น ผลระหว่างกาล
จากนัน4 จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที ประชุมพิ จ ารณาแล้ ว มีมติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากอนุมัติการจ่า ยเงิน ปั น ผลและจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดทีเสนอ โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี 4
เห็นด้ วย

167,392,486

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9991

ไม่เห็นด้ วย

1,101

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002
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วาระที 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง4 กรรมการและกําหนดอํานาจกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการและกํ
4
าหนดอํานาจกรรมการตาม
รายละเอีย ดในเอกสารการประชุม ทีได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมกับ หนังสื อ เชิ ญ ประชุม แล้ ว โดยให้ น ายวิก รม
คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี 4แจง
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง4 ให้ กรรมการหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทั 4งหมดพ้ นจาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พ อดีห นึงในสาม (1/3) ก็ ให้ ใช้ จํานวนที
ใกล้ เคียงกันกับหนึงในสาม (1/3) ทั 4งนี 4 กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริ ษัท มีกรรมการทีครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2.

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

3.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

4.

นายโช เอวีย จิ 4น

กรรมการ

ซึงนายโช เอวี ย จิ 4น ได้ แสดงความประสงค์ว่าเมือพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว จะไม่ขอรั บ
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทอีก
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ พิจารณาผู้ทีมีความเหมาะสม ซึงประกอบด้ วยคุณ สมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้ พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทังหมดของ
4
บริษัททีมีอยูจ่ ํานวน 12 คน โดยทีประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคล รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ในช่วงทีผ่านมากรณีทีผู้ทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาให้
เสนอชือต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื อเลือกตั 4งกรรมการ 3 คน ทีพ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง และเสนอให้ เลือกตั 4งบุคคลจากบุคคลภายนอกอีก 1 คนเป็ นกรรมการบริ ษัท
แทนนายโช เอวีย จิ 4น สรุปรายชือดังต่อไปนี 4
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2.

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
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3.

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

4.

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์

กรรมการ

โดยมีประวัติยอ่ และข้ อมูลของบุคคลทัง4 4 คน ตามรายละเอียดทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสื อ เชิ ญ ประชุมครั ง4 นี 4 โดยภายหลัง จากการแต่งตัง4 กรรมการนี 4 บริ ษั ท จะมีก รรมการอิ ส ระจํ า นวน 4 คน
จากจํ า นวนกรรมการทัง4 หมด 12 คน หรื อ คิดเป็ น 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการทัง4 หมด ซึงครบตามจํ านวนที
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.
28/2551
สําหรับอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริ ษัทให้ กําหนดไว้ ตามเดิม
นายสมบูรณ์ จงสถาพรพงศ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รั บมอบฉัน ทะ ทักท้ วงเรื องความถูกต้ องของบัตร
ลงคะแนนในวาระที 6 ข้ อ 4. เนืองจากในบัตรลงคะแนน ระบุชือของนายโช เอวีย จิ 4น ซึงไม่สอดคล้ องกับเอกสาร
การประชุมซึงระบุชือ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ชี 4แจงต่อทีประชุมว่าเกิดจากความผิดพลาดของการจัดพิมพ์ ทีถูกต้ องใน
บัตรลงคะแนนวาระที 6 ข้ อ 4. ต้ องระบุชือ นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ พร้ อมทั 4งขออภัยในความผิดพลาดทีเกิดขึ 4น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมพิ จารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั 4งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากเลือกตัง4 นายณรงค์ ศรี สอ้ าน นายแมทธิ ว กิ จโอธาน และนายปณต สิริว ัฒนภักดี กรรมการทีพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง และเลือกตังนางสุ
4
รีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ เป็ นกรรมการ
ใหม่แทนนายโช เอวีย จิ 4น รวมทั 4งให้ กําหนดอํานาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริ ษัทไว้ ตามเดิม โดยมีผลการ
นับคะแนนในการแต่งตั 4งกรรมการแต่ละคนจากผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
1.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน
เห็นด้ วย

167,392,581

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

304

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002
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2.

นายแมทธิว กิจโอธาน
เห็นด้ วย

3.

167,392,584

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

301

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

167,392,585

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

167,392,585

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9992

ไม่เห็นด้ วย

1,102

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

งดออกเสียง

300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย

4.

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์
เห็นด้ วย

วาระที 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือน
มีนาคม 2555
นางศศินี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ ทีประชุมพิ จารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ าน
บาท) ซึงเป็ นอัตราเดียวกับปี 2553 โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมต่อไป ตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
4
ผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2554 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2555 เป็ นจํ า นวนเงิน ไม่ เ กิ น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ านบาท) โดยมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

600

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004
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งดออกเสียง
วาระที 8

202

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2554
นางศศินี เหมทานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการ

ประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุม พิจ ารณาและมีมติด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั 4งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี 4
เห็นด้ วย

วาระที 9

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

602

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

พิจารณาอนุ มั ติแต่ งตัง4 ผู้สอบบัญ ชีสํา หรั บ งบการเงิน สิน4 สุ ดวัน ที 31 ธันวาคม 2554
และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สิ 4นสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 และกําหนดค่าตอบแทน โดยให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็ นผู้ชี 4แจงต่อทีประชุม
นายวิกรม แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ตามทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวนิ
4
ตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4439 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2316 หรือนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757 คนใดคนหนึงของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ 4นสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนแปดหมืนห้ าพันบาท)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิแต่งตังนางสาวนิ
4
ตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4439 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2316 หรือนางสาว
อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3757 คนใดคนหนึงของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ 4นสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,985,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนแปดหมืนห้ าพันบาท) ตามรายละเอียดทีเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 4
เห็นด้ วย

วาระที 10

167,393,185

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9995

ไม่เห็นด้ วย

602

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

งดออกเสียง

200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0001

เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี 4
นายศิ ริ ว ัฒ น์ วรเวทวุฒิ คุณ ผู้ถื อ หุ้ น สอบถามในประเด็ น จํ า นวนหุ้น ที ปรากฏอยู่ใ นตลาด

หลักทรัพย์วา่ เป็ นไปได้ หรือไม่ทีจะมีการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเพิมมากขึ 4น
ประธานฯ ชี 4แจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้ องเกียวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืองอืนใดเพิมเติม
ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทีได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และขอปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชือ

ประธานทีประชุม
(นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ลงชือ

เลขานุการบริษัท
(นายไพบูลย์ คุจารีวณิช)
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง4 เป็ นกรรมการของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง4

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

5 ปี 5 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
มาตังแต่
4 วนั ที 10 พฤศจิกายน 2549 จนถึงปั จจุบนั

สัญชาติ

ไทย

อายุ

66 ปี

ทีอยู่

เลขที 13 ซอยสุขมุ วิท 34 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

- อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิQ สาขา Humanities,
Schiller International University, London, UK.

การถือหุ้นในบริ ษทั

ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 63/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริ ษัท คันทรี กรุ๊ ป ดีเ วลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ
บริษัท ดราก้ อนวัน จํากัด (มหาชน))
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ประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง

บริ ษทั

ปั จจุบนั

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2548 และ
2550-2551
2546-2549

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ทีปรึกษากิตติมศักดิQ
ประธานกรรมการ

หอการค้ าอังกฤษ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือบริ ษทั ดราก้ อนวัน จํากัด (มหาชน))
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

- เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์ แลนด์

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/

ไม่มี

กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2554

- คณะกรรมการบริ ษัท ปี 2554
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
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ไม่มี

7/7 ครัง4
8/8 ครัง4

ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง4 เป็ นกรรมการของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง4

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

3 ปี 2 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
มาตังแต่
4 วนั ที 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปั จจุบนั

สัญชาติ

ไทย

อายุ

65 ปี

ทีอยู่

เลขที 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

- ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.)
Syracuse University U.S.A. (ด้ วยทุน USAID)

การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที 8
- วุฒิบตั รหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้ า รุ่นที 3
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ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรจสอบ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรจสอบ
ปั จจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผล
ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั
อนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการ
พั ฒ นาระบบราชการเกี ยวกั บ การ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รมหาชน
และองค์ ก รรู ป แบบอื นในกํ า กับ ของ
ราชการฝ่ ายบริการทีมิใช่สว่ นราชการ
2549-2551
รองประธานสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2544-2549
อธิบดีกรมการประกันภัย
2544-2551
กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
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บริ ษทั
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน)
คณะที 3 กฎหมายเกียวกับการเงิน
ประจํากระทรวงพาณิชย์
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

กระทรวงพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/

ไม่มี

กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2554

- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
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ไม่มี

5/7 ครัง4
8/8 ครัง4

ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง4 เป็ นกรรมการของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
3. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง4

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

6 ปี 2 เดือน โดยดํ ารงตํ าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) มาตั ง4 แต่ ว ัน ที
8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปั จจุบนั

สัญชาติ

ไทย

อายุ

57 ปี

ทีอยู่

เลขที 2102/179 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

-

ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริญญาโทการบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

ประวัติการอบรม

-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที 29/2546
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 4/2548

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

ประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
- บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ค้ าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2540-2553

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงิน

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/

บริ ษัท
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีมพรีซิชนั จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ค้ าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษทั ไมเนอร์

ไม่มี

กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2554

- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
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ไม่มี

6/7 ครัง4
8/8 ครัง4

ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง4 เป็ นกรรมการของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
4. นายอวยชัย ตันทโอภาส
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง4

กรรมการ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

6 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
มาตังแต่
4 วนั ที 26 มกราคม 2549 จนถึงปั จจุบนั

สัญชาติ

ไทย

อายุ

62 ปี

ทีอยู่

88/23 อาคารวิลล่าอะคาเดีย หมูท่ ี 12 ถนนศรี นครินทร์

วุฒกิ ารศึกษา

ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ปริญญาตรี Accounting
St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program (DAP) 2547
Director Certification Program (DCP) 2550

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
กรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริ หาร
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ และ กรรมการ
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษัท
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ 4ง จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นํายุค จํากัด
บริษัท นําเมือง จํากัด
บริษัท นําทิพย์ จํากัด
บริษัท นํานคร จํากัด
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ระยะเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2538-2545
2537-2538
2531-2537
2522-2526

ตําแหน่ ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการคนที 1
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้อํานวยการ
ผู้จดั การกลุม่ ผลิตภัณฑ์

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/

บริ ษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ 4ง จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
บริษัท ไทยดริ ง4 ค์ จํากัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จํากัด
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื องดืม จํากัด
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited
InterBev (Singapore) Limited
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษัท สารินพรอพเพอร์ ตี 4 จํากัด
บริษัท ริ ชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

ไม่มี

กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2554
- คณะกรรมการบริษัท ปี 2554
คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
ไม่มี
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6/7 ครัง4

สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4
รายละเอียดของหุ้นกู้ของบริ ษทั ทีจะออกและเสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :

เพือใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท

ประเภท

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ซึงอาจเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชือผู้ถือหรื อไม่ระบุชือ

:

ผู้ถือ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรือคืนเงินต้ น
ครัง4 เดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
4 4 ขึ 4นอยู่กบั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั 4นๆ
จํานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อใน
สกุลเงินอืนในอัตราทีเทียบเท่า

การเสนอขาย

:

เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัวไป และ/หรือเสนอขาย
ในกรณีจํากัด และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนประเภทสถาบัน
และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ทัง4 หมดหรื อบางส่วน ซึงอาจแบ่งเป็ น
การเสนอขาย ในครัง4 เดียวหรื อหลายครัง4 ก็ได้

อัตราดอกเบี 4ย

:

ขึ 4นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั 4 ๆ

อายุ

:

ไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกําหนด :

ขึ 4นอยูก่ บั เงือนไขของหุ้นกู้ทีออกในแต่ละครัง4

เงือนไขอืนๆ

ในกรณีทีบริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ทีได้ ออกภายใน
วงเงินทีได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิมเติมอีกได้ ภายใต้ เงือนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที
กําหนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว

:
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 5
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะเป็ นการสร้ า ง
ความเชือมันให้ เกิ ดขึ น4 แก่ ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที เกี ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท
จดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถื อหุ้น บริ ษัท ฯ จึงเห็ นควรกํา หนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพือให้
ผู้ถือหุ้น ยึดถื อปฏิบตั ิต่อไป ทัง4 นี 4 เนื องจากผู้ถือหุ้น บางรายอาจยังไม่ค้ ุน เคยกับ ข้ อพึงปฏิบ ัติที นํา มาใช้ บริ ษั ท
จึงขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ มอบฉัน ทะ และสํ า เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ สํ า เนาหนังสือ เดิน ทางของผู้มอบฉัน ทะ และสํ าเนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบคุ คล
2.1 นิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือรับ รองบริ ษัท/ห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สํ า เนาบัตรประชาชนหรื อ หนัง สือ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่า งประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทีได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- 29 -

2.2 นิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองบริษัท/ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล/กองทุนรวม
(ข) สํ า เนาบัตรประชาชนหรื อ หนัง สือ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่า งประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทีได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้ องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีทีมีผ้ ูรับมอบฉันทะมากกว่า
1 คน กรุ ณาติดอากรแสตมป์ เพิมสําหรับผู้รับมอบฉันทะทีเพิมอีกจํานวน 20 บาทต่อคน
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้น/เจ้ าของเอกสาร และหากเป็ น
เอกสารทีจัดทําขึ 4นในต่างประเทศ ต้ องมีการรับรองลายมือชือโดย “โนตารี พบั บลิค”
ผู้ถื อหุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบีย นและยื นเอกสารหรื อหลัก ฐานเพื อการตรวจสอบ ณ
สถานทีประชุมได้ ตังแต่
4 เวลา 13.00 น. ของวันที 25 เมษายน 2555 เป็ นต้ นไป
บริ ษัท ได้ จัดทํ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแนบ โดยให้ ท่านเลือกใช้ เพี ยงแบบเดียว
สําหรับมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที 25 เมษายน 2555 ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I
ชัน4 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 6
(อากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที
วันที

(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั 4งสิ 4นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ดังนี 4
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นสามัญ
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต
หรือ

เสียง

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
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อายุ

 2. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต
หรือ

ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

 3. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน4 2
โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน4 ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชือ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(………........…………………………….)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………............…….………………)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………............……………….)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….............……………….)
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หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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(อากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที
วันที

(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั 4งสิ 4นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ดังนี 4
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นสามัญ
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทได้ โดยโปรดใช้ ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)
อายุ
 1. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
 2. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต
หรือ

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
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อายุ

 3. ชือ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึงคนใดเพี ยงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน4 2
โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง4 นี 4 ดังนี 4
วาระที 1 ประธานแจ้ งเพือทราบ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 2 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมือวันที 28 เมษายน 2554
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 3 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรั บปี สิน4 สุดวันที 31 ธันวาคม 2554 พร้ อมทัง4 รายงานของผู้สอบ
บัญชี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที 6 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง4 กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 การแต่งตังกรรมการที
4
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ทงหมด
ั4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
4
นรายบุคคล
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
4. นายอวยชัย ตันทโอภาส
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมีนาคม
2556
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 8 พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 9 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง4 ผู้สอบบัญชีสาํ หรับงบการเงินสําหรั บปี สิน4 สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
และกําหนดค่ าตอบแทน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที 11 เรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี 4 ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
4 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6)

ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือ
ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการ
แก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชือ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(………........…………………………….)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………............…….………………)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………............……………….)
ลงชือ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….............……………….)

- 37 -

หมายเหตุ
1. ผู้ถื อหุ้น ทีมอบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดีย วเป็ นผู้เ ข้ า ประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
4
อกตั 4งกรรมการทังชุ
4 ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
4
นรายบุคคล
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้
ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายประสิทธิQ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือ
หุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8)
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน4 2
โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที

เรื อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 4
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที
เรื อง เลือกตั 4งกรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

ชือกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 7
บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลสามารถแสดงความเห็นและปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ รวมถึงมี
คุณ สมบัติ ต ามที บริ ษั ท ได้ กํ า หนดไว้ และสอดคล้ อ งกั บ หลัก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น หรื อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี 4
1.

2.

3.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุ ค คลที อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั ง4 นี 4 ให้ นั บ รวมหุ้ นที ถื อ โดยผู้ ที เกี ยวข้ องตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษา ทีได้ เงินเดือน
ประจําจากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง กิจการทีมีอํานาจควบคุมกิจการอืนๆ ทีกล่าวข้ างต้ น หรื อไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมในกิจการทีกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง4
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หุ้นส่วน หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
กิจการที มี หรื อเคยมีความสัมพัน ธ์ ท างธุรกิจ หรื อให้ บริ การทางวิชาชีพ กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยในลํา ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัด แย้ ง หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุมในกิ จ การที กล่ า วข้ า งต้ น ในลัก ษณะที อาจขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้ นแต่ได้ พ้ นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง4 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี 4
(1)

(2)

รายการที เป็ นธุร กรรมปกติ รายการเช่า /ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี ยวกับ
สินทรัพย์/บริการ รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั 4งแต่ 20
ล้ านบาท หรื อตังแต่
4 ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทแล้ วแต่จํานวนใด
ตํากว่า
กา รให้ บริ ก ารทา งวิ ชา ชี พ อื นนอกจ าก การให้ บริ การด้ า นสอบบั ญ ชี เช่ น
ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน
2 ล้ านบาทต่อปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ดังกล่าวข้ างต้ นต้ องได้ รับอนุมตั ิ
โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริ ษัทเสียก่อน เพือให้ มนใจว่
ั ามีความจําเป็ น
และสมควร และให้ เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวของกรรมการอิสระรายทีเกียวข้ องใน
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แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) / รายงานประจํ า ปี (แบบ 56-2) /
หนังสือเชิญประชุม (กรณีตอ่ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระรายทีเกียวข้ อง)
4.

5.

6.
7.
8.

9.

ไม่ เ ป็ น ห รื อ เ คย เ ป็ น ผู้ ส อ บ บั ญ 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
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ในกิจการทีกล่าวข้ างต้ น รวมทังไม่
4 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีทีมีผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวสังกัดอยู่ เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั 4ง
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
4 ส่ มรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รั บการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่อย
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตั 4งเพือเป็ นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ทีเป็ นผู้เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระในเรืองทีเกียวข้ องได้
กรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัด สิ น ใจเรื องการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขั ด แย้ ง โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบองค์ ค ณะ (Collective Decision) สามารถทํ า ได้
โดยกรรมการอิสระรายนันต้
4 องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้ วย
สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
แต่ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี ยวกั บ การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระในบริ ษั ท เหล่ า นัน4 และ
ค่าตอบแทนรวมทีได้ รับในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2)
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเสนอชือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะกรณีท จี ะมีการมอบฉันทะ
1. นายประสิทธิM โฆวิไลกูล
ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

2 ปี โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
มาตังแต่
4 วนั ที 20 เมษายน 2553 จนถึงปั จจุบนั

สัญชาติ

ไทย

อายุ

68 ปี

ทีอยู่

เลขที 176/48 ถนนนางลิ 4นจี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริ ษัท

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ ก) สหรัฐอเมริ กา
ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

- 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
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
กรรมการอิสร กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ

บริ ษทั
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
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ระยะเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรรมการและคณะกรรมการ
ปิ โตรเลียม
กรรมการคณะกรรมการกํากับ
การซื 4อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
ทีปรึกษาคณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สิน
กรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที 7

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/

บริ ษทั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
สภากาชาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไม่มี

กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2554

- คณะกรรมการบริ ษัท ปี 2554

คุณสมบัติต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด
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ไม่มี

7/7 ครั 4ง

สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 9
ข้ อบังคับบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เพื อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื อง ข้ อพึงปฏิบ ัติ
สําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
เพือเป็ นข้ อปฏิบตั ิสําหรับใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ข้ อบังคับบริ ษัท
หมวดที 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 15 ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทั 4งหมดจะต้ องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย
ข้ อ 16 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
4
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 4
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 (หนึง) หุ้นต่อ 1 (หนึง) เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั4
(ก) เลือกตั 4งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุค คลซึงได้ รั บ คะแนนสูงสุด ตามลํ าดับ ลงมา เป็ นผู้ได้ รั บเลือกตัง4 เป็ นกรรมการเท่า จํ านวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
4
ง4 นั 4น ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
4 าดับ
ถัดลงมามีค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จํ า นวนกรรมการที จะพึ งมี หรื อ จะพึ งเลื อ กตัง4 ในครั ง4 นัน4
ให้ ประธานในทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี 4ขาดเพิมอีกหนึงเสียง

ข้ อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง4 ให้ กรรมการหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการ
ทัง4 หมดพ้ นจากตํา แหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะพ้ น จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึงในสาม
(1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนทีใกล้ เคียงกันกับหนึงในสาม (1/3)
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน4 ถ้ ามิได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอืน ก็ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
4 นผู้ออก
จากตําแหน่ง
ข้ อ 18 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1)
(2)

ตาย
ลาออก
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(3)
(4)
(5)

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20 และ
ศาลมีคําสังให้ ออก

ข้ อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไป
ถึงบริ ษัท
กรรมการซึงลาออกตามวรรคแรก จะแจ้ งการลาออกของตนดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 20 ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้ วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมี
จํานวนหุ้นนับรวมกันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 21 ในกรณีทีตําแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการผู้นนจะเหลื
ั4
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้ ามาเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4)
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
ข้ อ 22 กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรือไม่ก็ได้
ข้ อ 23 กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้ าที ซึงค่าตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน เบี 4ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ น
จํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั 4นให้ ได้ รับเบี 4ยเลี 4ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ งไม่กระทบกระเทือ นสิ ท ธิ ของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึงได้ รั บเลือ กตัง4 เป็ น
กรรมการ ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึงและสอง จะต้ องเป็ นไปตามทีกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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ข้ อ 24 ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ นควร จะเลือ กกรรมการคนหนึงหรื อ หลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ ได้ รองประธานกรรมการจะมีห น้ า ทีตามที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อบังคับบริ ษั ท ว่าด้ วยกิจ การซึง
ประธานกรรมการมอบหมายให้
ข้ อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้ องมีก รรมการมาร่ ว มประชุมไม่น้อ ยกว่ ากึงหนึง (1/2) ของจํ านวน
กรรมการทัง4 หมดจึงจะครบองค์ ประชุม และให้ ประธานกรรมการทํ าหน้ า ที เป็ นประธานในที ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นที ประชุมหรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ได้ ถ้ า มี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่
ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการหนึงคนเป็ นประธาน
ในทีประชุม
การวินิจฉัยชี 4ขาดของทีประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการหนึงคนมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั 4น ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ 4นอีกเสียง
หนึงเป็ นเสียงชี 4ขาด
ข้ อ 26 ประธานกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ ากรรมการตั 4งแต่สอง (2) คนขึ 4นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในสิบสี (14) วันนับแต่วนั ทีได้ รับการร้ องขอ
ข้ อ 27 ในการเรี ย กประชุมคณะกรรมการ ให้ ป ระธานหรื อผู้ซึงได้ รั บ มอบหมายส่งหนัง สื อนัดประชุม ไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนทีจะต้ องรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
4 ได้
ข้ อ 28 คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
4
งปวงของบริ
4
ษัท และต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังกรรมการหรื
4
อบุคคลอืนใดเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพือดําเนินการอย่างหนึง
อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะกําหนดเงือนไขอย่างใดก็ได้
อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ทังนี
4 4 คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษัทได้
ข้ อ 29 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรือ
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิ ดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
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กรรมการของบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอืนใดทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขัน กับ กิ จการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง4
กรรมการผู้นนั 4
ข้ อ 30 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทีกรรมการมีส่วนได้ เสียในสัญญาใดทีบริ ษัททําขึ 4น
หรือในกรณีทีจํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการทีมีอยูใ่ นบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพิมขึ 4นหรื อลดลง
ข้ อ 31 คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง4
หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สิ 4นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื นนอกจากที กล่ า วไว้ แล้ วนี 4 จะเรี ย กว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นวิ ส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทั 4งหมด หรื อจํานวน
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน ซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทัง4 หมดจะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมือใดก็ได้
แต่ ต้ อ งระบุเ หตุผ ลในการที ขอให้ เ รี ย กประชุม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี 4
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู
4
้ ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้ อ 33 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือแจ้ งจัดนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมทั 4งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา รวมทังความเห็
4
นของคณะกรรมการ
ในเรื องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนเพือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทังนี
4 4 ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
4 4 สถานทีทีใช้ ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดทีอันเป็ นทีตังสํ
4 านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อทีอืนใดก็ตามแล้ วแต่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมือ ชือผู้มอบฉัน ทะ และต้ องนํา ไปมอบต่อประธานกรรมการหรื อ บุค คลซึงประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานทีทีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายการ ดังต่อไปนี 4
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(1)
(2)
(3)

จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะถืออยู่
ชือผู้รับมอบฉันทะ
ครัง4 ที และวัน เดือน ปี ของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉัน ทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงทีผู้ถือหุ้นผู้มอบ
ฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ
ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชือผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีสิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั 4งหมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั4
งจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง4 ใด เมือล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึงมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
4 ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณี นีใ4 ห้ ส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง4 หลังนี 4ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ถ้ า มีร องประธานกรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง
เป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ูถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงเสียง
เว้ นแต่ในกรณีทีบริษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน ร้ องขอและทีประชุม
ผู้ถือหุ้น เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน4 ให้ เป็ นไปตามทีประธาน
ในทีประชุมกําหนด
ข้ อ 37 มติของทีประชุมจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 4
(1)

ในกรณี ป รกติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ งมาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยให้ นับ หนึงหุ้น เป็ นหนึงเสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ป ระธานในทีประชุม
ออกเสียงเพิมขึ 4นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี 4ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี 4 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง4 หมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง
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(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
4
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
การซื 4อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรือบริ ษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริ ษัท
การตกลง แก้ ไขเปลียนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
4
อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนหรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน
การใดทีกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

ข้ อ 38 กิจการทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
ทีผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลื อกตัง4 กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที พ้ นจากตํา แหน่ง ตามวาระ และกํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
4 ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอืนๆ
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สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 10

โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ รอยัล เมอริ เ ดีย น เลขที 61
กรุ งเทพมหานคร 10330
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ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พินี เขตปทุ ม วั น

