
 

วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

2. รายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. ประวติัย่อและข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

4. สารสนเทศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ 2 ฉบบั (แบบ ก. และแบบ ข.)   

8. บทนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัท 

9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ    

กรณีท่ีจะมีการมอบฉนัทะ 

10. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 

2556 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ 

รอยัลเมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ 

การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 



วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 25 เมษายน  

2555 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการท่ีประชุมได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555 ของ

บริษัท ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิน้สดุ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555  

ดังปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม      

ในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จงึเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว             

ดงัรายละเอียดในหน้าท่ี 125 ถึงหน้าท่ี 204 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับ 

ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี    

31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้ผ่าน 

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเม่ือ

ปรากฏวา่ 

1. ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร 

2. บริษัทไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่

3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 

5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสทุธิหลงัหักสํารอง

ตามกฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิ 653,833,120 บาท ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี  1/2556 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2556 จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2555 

และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทย่ีสิบสตางค์) คิดเป็น

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณ

ร้อยละ 63.07 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย 

เงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555  

ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) เป็นเงินประมาณ 300,000,000 

บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2555 จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 

(หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 112,500,000 บาท (หนึง่ร้อยสิบสองล้านห้าแสน

บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวันท่ี  

7 กนัยายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึง่บาทหกสิบสตางค์)  เป็นเงิน

ประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิ

เป็นทนุสํารองอีก เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด

แล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจดัสรรกําไรจากผลประกอบการ 

ประจําปี 2555 และกําไรสะสม ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบ

สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสน

บาท) แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี  

9 เมษายน 2556 โดยการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือกําหนดรายช่ือ 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีก

เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้

กําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 

ทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจาก

ตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม 

(1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการ

ดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย  

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ  

2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  

3. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ  

4. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา

ความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 

ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา คณะกรรมการ 

สรรหาได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 คน ท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

โดยมีประวติัย่อและข้อมลูของบคุคลทัง้ 4 คน ตามรายละเอียดท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เห็นสมควรตามท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้ 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ 

และนายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ซึ่งพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน

มีนาคม 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถงึเดือนมีนาคม 2557 ซึง่ได้พิจารณาจากการเปรียบเทียบ

อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ

และผลการ ดํา เ นินงานของบ ริ ษัทและบริ ษัท ย่อย  รวมทั ง้ภาระหน้ า ท่ีและ 

ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 

ทกุคณะรวมกนัเป็นเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน โดยมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม

ต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี 2555 ปรากฏอยู่

ในหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าท่ี 78 ของรายงานประจําปี  

ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 

2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย

มอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตาม

ความเหมาะสมตอ่ไป 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและ

บริษัทย่อยแล้ว และอ้างอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวั

ของธุรกิจ เพ่ือให้เงินบําเหน็จสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวน 

32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบําเหน็จ

กรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี  2555 ปรากฏอยู่ ในหมวด “ค่าตอบแทน

คณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าท่ี 78 ของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้

เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 

2556 เป็นจํานวน 32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยมอบอํานาจให้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม

ตอ่ไป 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ดงันี ้ 

1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2316 หรือ 

2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3757 หรือ 

3. นายบญุญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7900   

คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และกําหนดค่าสอบบญัชีของเป็นเงินจํานวน 2,328,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2555 

ซึ่งกําหนดไว้ 2,227,000 บาท เป็นจํานวน 101,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณ

งานตามแผนงานและรายการบัญชีเพ่ิมขึน้ ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่านไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบ

บญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชี

ติดตอ่กนั 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3757 หรือนายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
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ของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 2,328,000 บาท  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการเข้าซือ้ที่ดินของบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรม

นํา้ตาลชลบุรี จาํกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามท่ี บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั (“โออิชิ เทรดดิง้”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้

เช่าท่ีดินเนือ้ท่ีรวม 182-2-19 ไร่ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 283/1 หมู่ท่ี 3 ตําบลหนองชาก อําเภอ

บ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ ตามโฉนดเลขท่ี 1150 เลขท่ีดิน 22 หน้าสํารวจ 38 (“ท่ีดินท่ีเช่า”) 

จากของบริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี จํากดั (“อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี”) ซึง่เป็น

นิติบุคคลท่ีมีกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัท สําหรับโครงการก่อสร้าง

อาคารโรงงานและติดตัง้ระบบของครัวกลางใหม่ (“โครงการครัวกลางใหม่”) เป็น

ระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ในอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการ จํานวน 310,000 บาทต่อเดือน รวมมูลค่าตลอดอายุสัญญา

จํานวน 7,440,000 บาท นัน้  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2556 อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี ได้มีหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์เสนอขายท่ีดินท่ีเช่าแบบยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็นไร่ละ 

800,000 บาท หรือตารางวาละ 2,000 บาท และโออิชิ เทรดดิง้ประสงค์ซือ้ท่ีดินท่ีเช่า

ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้เม่ือคํานวณขนาดรายการแล้วมีมลูคา่คิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

หรือ NTA ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 (NTA= 3,088,054,266 บาท) ซึง่มี

ขนาดรายการมากกวา่ 3% ของ NTA ซึง่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อนัต้องขออนุมติั

จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ด้วยคะแนน

เสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถงึ บริษัท 

ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ีอให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของ

รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เพ่ีอประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการด้วย (โดยรายละเอียดปรากฎตาม

สารสนเทศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4-5)   
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 

พิจารณาโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ 

การเข้าทํารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั กบับริษัท 

อุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี จํากัด ในการซือ้ ท่ี ดินจํากัดท่ีดินเนือ้ท่ีรวม  

182-2-19 ไร่ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 283/1 หมู่ท่ี 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง 

จงัหวดัชลบรีุ ตามโฉนดเลขท่ี 1150 เลขท่ีดิน 22 หน้าสํารวจ 38 แบบเหมายก

แปลงในราคาในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็นไร่ละ 800,000 บาท 

หรือตารางวาละ 2,000 บาท สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและ

ติดตัง้ระบบของครัวกลางใหม ่และเห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนมุติัการทํารายการดงักลา่วข้างต้น 

                         วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามของ 

ผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุติัและจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 

บริษัทกําหนดปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 ตัง้แตว่นัท่ี 9 เมษายน 2556 จนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และ

สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น อนึง่ ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่ง

แบบใด (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 7) และนําไปแสดงต่อประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธานมอบหมายก่อนท่ี 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมการประชมุด้วย 

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัท ขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะ

ให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ของบริษัทดงันี ้  

 1)  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  

 2)  นายชยั จรุงธนาภิบาล  

 3)    นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
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ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 

หากท่านผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง

คําถามล่วงหน้าได้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์  chitkasem.m@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889          

โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ซึง่บริษัทจะได้รวบรวมคําถามเพ่ือชีแ้จงตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช) 

 เลขานกุารบริษัท 
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