
 

   บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

วันที่ 29 เมษายน 2556 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน     

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

********************** 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 

2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

6. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

8. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 

9. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

10. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

11. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม 

1. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี    รองประธานกรรมการ 

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัดที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์    

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส    

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ และตัวแทนจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกัดที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน    

2. นางสาวณฏัฐา บญุอาชาทอง    
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โดยนายประยุทธ โฮ่งสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

หรือ TSD ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวาณิช ตวัแทน

จากผู้สอบบญัชี และนางสาวภาวิณี จุ้ยบาง ตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า

เม่ือเร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 197 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

จํานวน 167 ราย รวมเป็นจํานวน 364 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 166,491,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7956 จาก

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 35 

กลา่วคือ มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเกินกวา่ 25 คนและมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพ่ิมเติม จึงมีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 247 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วม

ประชมุ จํานวน 296 ราย รวมเป็นจํานวน 543 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 169,658,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.4843 

ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พร้อมทัง้แนะนํากรรมการท่ี

เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่านายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหารติดภารกิจสําคญัในต่างประเทศจึงขอลาประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัททุกท่านเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือชีแ้จงกรณีมีข้อซกัถามท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชี และตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และตวัแทนจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดัเข้าร่วม

ประชุมดังรายนามข้างต้น รวมถึงเพ่ือความโปร่งใสบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานงานอิสระและเชิญตัวแทนจาก 

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ ดงัรายละเอียดข้างต้น 

ตอ่จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงหลกัเกณฑ์

วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบดงันี ้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ ดแูลและตรวจสอบการลงทะเบียน การนบั

คะแนน และการประมวลผลคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสงัเกตกุารณ์

การนบัคะแนนก็สามารถทําได้ 
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2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียง

ตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ 

3. ประธานฯ จะสอบถามในทกุ ๆ วาระวา่จะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม ่

และหากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ 

4. หากผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วยกับวาระใดไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ แต่หากผู้ ถือหุ้ นท่านใด

ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้ยกมือและออกเสียง

ลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ท่านผู้ ถือหุ้ นก่อนการประชุม และ

จดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

5. นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้  

จะมีการลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

6. สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย  

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจาก 

หนังสือมอบฉันทะเลย เพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะ

ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

7. สําหรับเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ลบด้วยจํานวนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง 

8. ประธานฯ จะทําการแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไป หรืออย่างช้าจะแจ้ง

ผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็น 

การเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะรายงานโดยใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุ

ในวาระนัน้ ๆ 

9. โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

  วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

   วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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   วาระท่ี 10 ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   สว่นวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  

จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตามนี ้และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมใน

แต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดแจ้งช่ือและนามสกุล เพ่ือเป็นข้อมูลให้บริษัทด้วย จากนัน้ประธานฯ จึงได้

ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 

และเสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเปิดเผยผ่าน website 

www.oishigroup.com และ www.set.or.th แต่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทได้กําหนดไว้

แตอ่ย่างใด 

ท่ีประชมุรับทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2555 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า

ไม่มีข้อซักถามและข้อแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2555 ตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วย     166,571,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 

นายแมทธิว นําเสนอภาพรวมของกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับปี 2555 สําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

อนัได้แก่ การขยายฐานธุรกิจเคร่ืองด่ืม ความครอบคลุมของการกระจายสินค้าและช่องทางการขาย การออก

ผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้ครอบคลมุและตอบสนองความต้องการของลกูค้าทุกกลุ่ม และการจดัรายการส่งเสริมการขาย

ใหญ่ ตลอดจนการขยายฐานการตลาดไปยงัประเทศในแถบเอเชียและยุโรป สําหรับธุรกิจอาหาร ในปีท่ีผ่านมา

บริษัทได้เน้นการขยายฐานการตลาดโดยการขยายสาขาร้านอาหาร การเปิดร้านอาหารรูปแบบใหม ่ๆ เช่น Quick 

Service Restaurant และการออกสินค้าใหม่ในกลุ่มขนมขบเคีย้ว ได้แก่ สาหร่ายทอดกรอบโอโนริ รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท์ และขยายธุรกิจจดัสง่อาหารตามบ้าน  

นายแมทธิว รายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการดําเนินงานว่าในปี 2555 บริษัทมีรายได้จาก 

การขายรวม 11,634 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 22% จากปีก่อน ท่ีมีรายได้จากการขายรวม 9,501 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

ยอดขายจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 6,314 ล้านบาท เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 18% และยอดขายจากธุรกิจอาหารจํานวน 

5,320 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว 29% โดยสาเหตสุําคญัมาจากการตลาดของธุรกิจชาเขียวพร้อมด่ืมเติบโต

ขึน้ และความสําเร็จอนัเน่ืองมาจากการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทัง้การท่ีบริษัทได้เปิดสาขาใหม่ถึง 44 

สาขา และปิดสาขาท่ีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทําให้ในปัจจุบัน บริษัทมีสาขาร้านอาหารรวม

ทัง้สิน้ 156 สาขา (รวมถงึสาขาแฟรนไชส์) 

ทัง้นี ้กําไรสุทธิรวมของบริษัท จํานวน 654 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19% เนื่องมาจาก

ผลกระทบของมหาอทุกภยัปี 2554 ซึง่สง่ผลให้สนิค้าชาเขียวแบบกลอ่ง UHT และชาเขียวฟรุตโตะ ไมเ่พียงพอต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากมีอตัรากําลงัการผลิตไมเ่พียงพอ จงึมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้จากการว่าจ้างผู้ผลิต

จากภายนอก รวมถงึการท่ีบริษัทต้องใช้กําลงัการผลิตจากครัวกลางถงึ 2 แห่ง และการลงทุนในช่วงแรกเพ่ือสร้าง

ตราสินค้าของสาหร่ายทอดกรอบโอโนริให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไมมี่ข้อซกัถาม และด้วยวาระนีเ้ป็นวาระเรียนเพ่ือทราบจึงไม่จําเป็นต้องมีการลงมติ จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าว

ขอบคณุตอ่ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้ความสนบัสนนุและเช่ือมัน่ในบริษัท พนกังานและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน โดย

ให้คํามัน่วา่บริษัทจะยงัคงทํางานอย่างหนกัและทุ่มเทเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานในปี 2556 ตอ่ไป  
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ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการ

บริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอต่อท่ี

ประชมุ 

นายวิกรม รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินดงักล่าวร่วมกบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถกูต้องตามสมควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไป สําหรับรายละเอียดของงบการเงินปราฏในรายงานประจําปี หน้าท่ี 125 ถึงหน้าท่ี 204 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในคราวนีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

มีผู้ ถือหุ้นขอหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ประธานฯ จึงได้จดัให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทนํา

เอกสารไปมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้ น พร้อมสอบถามว่าท่านผู้ ถือหุ้ นได้รับเอกสารหรือไม่ หากไม่ได้รับเอกสารขอให้

ผู้ ถือหุ้นแจ้งท่ีอยู่เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมลูท่ีอยู่เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถได้รับเอกสารตอ่ไป  

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติั

งบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ได้ผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     169,596,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่

ผู้ ถือหุ้ นแล้ว โดยขอให้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียด 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 

653,833,120 บาท (หกร้อยห้าสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันหนึ ่ง ร้อยยี่สิบบาท) จึงขอเสนอ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทย่ีสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 412,500,000 

บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 63.07 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2555 โดยไม่ต้อง

จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้บริษัทได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบ

สตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แล้วเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 จึงขอเสนอ

ให้ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบ

สตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีช่ือ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2556 โดยการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือ

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรร

ไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไมมี่ข้อซกัถาม  ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึง

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     169,597,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 

นายวิกรม แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น

สามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบั

หนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  กรรมการ 

2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

3. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

4. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความ

เหมาะสม อนัประกอบด้วยคณุสมบติั คณุวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบ

ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการสรรหาโดยไม่รวมกรรมการสรรหาท่ีได้รับการเสนอช่ือได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล 

เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้  

4 คน ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวติั

ย่อและข้อมลูของกรรมการทัง้ 4 คน ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏวา่

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ในคราวนีเ้ป็นรายบคุคล  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลและกรรมการแต่ละคนได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ  

 เห็นด้วย               166,835,503 เสียง      คิดเป็นร้อยละ   98.3679 

 ไมเ่ห็นด้วย               2,768,000  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     1.6320 

 งดออกเสียง                      100       เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

                                        บตัรเสีย      0   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ   

 เห็นด้วย               166,835,503 เสียง      คิดเป็นร้อยละ   98.3679 

 ไมเ่ห็นด้วย               2,768,000 เสียง      คิดเป็นร้อยละ     1.6320 

 งดออกเสียง                      100       เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

                                        บตัรเสีย      0   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

3. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์  กรรมการ 

 เห็นด้วย               169,603,403 เสียง      คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

 ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง                      100       เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

                                        บตัรเสีย      0   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 4. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู  กรรมการอิสระ   

 เห็นด้วย               169,603,403 เสยีง      คิดเป็นร้อยละ   99.9998 

 ไมเ่ห็นด้วย                        100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 งดออกเสียง                      100       เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 บตัรเสีย      0   เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน

มีนาคม 2557 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 

10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2555 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไปตามความเห็นของคณะกรรมการหนดค่าตอบแทนซึง่
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ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สําหรับรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา

ปรากฏตามรายงานประจําปี หน้าท่ี 78 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือน

เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 

ถงึเดือนมีนาคม 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     169,625,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2556 

นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

บําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ซึง่เป็นจํานวน

ลดลงจากปีก่อน รวมถึงมีความเหมาะสมเน่ืองจากสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม

รายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมวา่ จํานวนเงินบําเหน็จกรรมการดงักลา่วมีความสอดคล้อง

กบัผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย การขยายตวัของธุรกิจ และภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ รวมถงึมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่า

ไมมี่ข้อซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 และ

การมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในการจัดสรรเงินบําเหน็จดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ี

เสนอข้างต้น 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 เป็นเงินจํานวน

ไม่เกิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็น 

ผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย     169,540,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9441 

ไมเ่ห็นด้วย 94,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0558 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000      

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และกาํหนดค่าตอบแทน   

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สิน้สุดวนัท่ี  

31 ธันวาคม 2556 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น

ผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,328,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพนับาท) ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา

เป็นจํานวน 101,000 บาท (หนึง่แสนหนึง่พนับาท) เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานตามแผนงานและรายการบญัชีเพ่ิมขึน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

ไม่มีข้อซกัถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ

บญัชีสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3757 หรือนายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จํานวน 2,328,000 
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บาท (สองล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพนับาท) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นด้วย     169,647,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิารเข้าทาํรายการเข้าซือ้ที่ดินของบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรม

นํา้ตาลชลบุรี จาํกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการเข้าทํารายการเข้าซือ้ท่ีดินของบริษัทย่อยจาก

บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยขอให้นายไพบูลย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายไพบูลย์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ี บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยประสงค์

ซือ้ท่ีดิน เนือ้ท่ีรวม 182-2-19 ไร่ ซึง่ตัง้อยู่เลขท่ี 283/1 หมูท่ี่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบงึ (เมือง) จงัหวดัชลบุรี 

ตามโฉนดเลขท่ี 11500 เลขท่ีดิน 22 หน้าสํารวจ 38 จากบริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั หรืออตุสาหกรรม

นํา้ตาลชลบุรี ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัท แบบยกแปลงในราคารวม 

146,038,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านสามหม่ืนแปดพันบาท) คิดเป็นราคาไร่ละ 800,000 บาท (แปดแสน

บาท) หรือตารางวาละ 2,000 บาท (สองพันบาท) สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตัง้ระบบของ

ครัวกลางใหม ่หรือโครงการครัวกลางใหมน่ัน้  

   ทัง้นี ้เม่ือคํานวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าคิดเป็น 4.73% ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ หรือ 

NTA ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (NTA = 3,088,054,266 บาท) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 3%  

ของ NTA ซึ่งถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อนัต้องขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมถึงบริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 

จํากดั หรือเจดี พาร์ทเนอร์ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 

และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติั

การทํารายการด้วย  
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โดยในการทํารายการนี ้คณะกรรมการยกเว้นกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบ 

และท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นตรงกนัวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัท รวมถงึมีความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ (โดยรายละเอียดของรายการและความเห็นของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินปรากฏตามสารสนเทศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว)   

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เชิญนางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก เจดี 

พาร์ทเนอร์ เป็นผู้ ชีแ้จงและรายงานความเห็นต่อท่ีประชุม เพ่ือความเข้าใจ และประโยชน์ต่อการพิจารณาการเข้า

ทํารายการเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

นางสาวจิรยง รายงานต่อท่ีประชุมให้ทราบถึงข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการ ได้แก่ 

ข้อมูลสรุปของท่ีดินและรายการ ความสมัพันธ์ของผู้ เก่ียวข้อง เหตุผลความจําเป็นของการเข้าทํารายการ ข้อดี 

ข้อเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการ ความคืบหน้าโครงการและหลกัเกณฑ์สําหรับการพิจารณามลูค่าของ

ท่ีดิน พร้อมสรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการดังกล่าวว่าผู้ ถือหุ้ นควรพิจารณาอนุมัติ 

การเข้าทํารายการเน่ืองจากรายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ลดความเสี่ยง โดยมีราคา

และเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทํารายการท่ี

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึง่ปรากฏว่า

มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อคิดเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

นายเอกรัช เต็งอํานวย ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการประเมินราคาท่ีดินได้พิจารณาบ่อนํา้ จํานวน 3 

บ่อท่ีปรากฏอยู่ในท่ีดินดงักลา่วด้วยหรือไม ่และบริษัทมีแนวทางดําเนินการกบับ่อนํา้ดงักลา่วอย่างไร   

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ ชีแ้จงว่า สําหรับบ่อนํา้ในท่ีดินท่ีจะเข้าทํารายการ จํานวน 3 

บ่อนัน้ บริษัทจะได้ใช้ประโยชน์โดยไม่มีการถมเน่ืองจาก 2 บ่อแรกเป็นบ่อนํา้ดิบสําหรับใช้เป็นแหล่งนํา้เสริมจาก

การใช้นํา้ประปา และอีก 1 บ่อใช้ประโยชน์เป็นบําบดันํา้เสีย   

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายสําหรับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

และแหลง่เงินสดท่ีจะนํามาซือ้ท่ีดิน  รวมถงึข้อมลูการเสนอขายและราคาท่ีดิน 

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ชีแ้จงว่า สําหรับค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินเฉลี่ยเป็น

จํานวน 20,000 บาทตอ่บริษัท โดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระท่ีประเมินราคาท่ีดินในคราวนีท้ัง้สองบริษัท

เป็นบริษัทท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดย

การเสนอขายเป็นการเสนอขายตามสิทธิปฏิเสธก่อนท่ีระบใุนสญัญาเช่า และราคาเสนอขายเป็นการพิจารณาของ

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 13/17 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

29 เมษายน 2556 



 

อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี สําหรับแหล่งเงินท่ีนํามาซือ้ท่ีดินนัน้ มาจากเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ 

จํากดั  

นายอภิชิต เดชะวงศ์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตขุองการตดัสินใจลงทนุก่อสร้างครัวกลาง

แห่งใหม่ซึ่งเป็นการลงทุนจํานวนมากบนพืน้ท่ีเช่า รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน และประมาณการของ

ยอดขายในอนาคต 

นายไพบลูย์ ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนการขยายครัวกลางเดิมท่ีโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมนวนคร

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 เพ่ือรองรับแผนการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ด้วย

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ปริมาณ

อาหารท่ีผลิตและจัดส่งให้แก่ร้านอาหารในเครือของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจึงพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์  

ผลกระทบและการขยายตวัทางธุรกิจ ตลอดจนการป้องกนัและกระจายความเสี่ยงเพ่ือมิให้ได้รับความเสียหายจาก

เหตุอทุกภยัซึ่งอาจเกิดขึน้ซํา้อีก จึงพิจารณาเป็นการเร่งด่วนเช่าพืน้ท่ีเพ่ือก่อสร้างครัวกลางใหม่ในจังหวดัชลบุรี 

และจากผลการวิเคราะห์การลงทนุในโครงการดงักลา่วจะมีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 6 ปี  

ประธานฯ สอบถามนายอภิชิต ว่าต้องการคําอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึง่ผู้ ถือหุ้นขอให้อธิบายถึง

ประมาณการยอดขายเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอให้นายแมทธิว เป็นผู้ ชีแ้จงประเดน็ดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น 

นายแมทธิว ชีแ้จงว่า ยอดขายของธุรกิจอาหารในปี 2555 เติบโตขึน้ประมาณ 29% จากปีก่อน

ซึง่มาจากการเติบโตของร้านอาหารสาขาเดิม 5% และความเติบโตของสาขาใหม่ประมาณ 24% ประกอบกบัการ

พิจารณาด้านการขยายตวัตวัของธุรกิจร้านอาหารเป็นประมาณ 275 สาขาในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงพิจารณา

เร่ืองการป้องกนัและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรลงทุนครัวกลางแห่งใหม่บน

ท่ีดินท่ีจะทําการซือ้ขายดงักลา่ว 

นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ ถือหุ้ น เสนอแนะให้บริษัทต่อรองราคา และขอแบ่งชําระราคาค่าท่ีดิน

เน่ืองจากมีจํานวนเงินท่ีสงู เพ่ือคงกระแสเงินสดไว้ดําเนินการก่อสร้างโครงการครัวกลางใหม ่

นายแมทธิว ชีแ้จงว่า ในการเข้าทํารายการบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองรายละเอียดต่าง ๆ 

ร่วมกบัอตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเง่ือนไขในการชําระราคาในคราวเดียวเป็นไป

ตามท่ีอตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรีกําหนดซึง่มีผลดีคือทําให้บริษัทย่อยได้รับกรรมสิทธ์ิท่ีดินในทนัที รวมถึงการเข้า

ทํารายการบริษัทได้จดัให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นผู้ประเมินราคาท่ีดิน และท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพ่ือให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นสําหรับความสมเหตสุมผลและความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขในการเข้าทํา

รายการซึง่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผล มีราคาและเง่ือนไข

ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามปกติของการซือ้ขายท่ีดินด้วย 
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เม่ือไม่มีการซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติพิจารณาอนุมติัการเข้า

ทํารายการเข้าซือ้ท่ีดินของบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจากบริษัท อุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี 

จํากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยในขณะออกเสียงลงคะแนนวาระนี ้นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวน

หุ้นซึง่มีสว่นได้เสียและไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงว่าเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ก่อนเร่ิมการประชุมให้ 

ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว และการนบัคะแนนเสียงเห็นด้วยจะตดัจํานวนเสียงของผู้ มีส่วนได้เสียออกจากฐานใน

การคํานวณ เพ่ือความชดัเจนจงึขอให้นายไพบูลย์ คจุารีวณิช แจ้งจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง และ

ผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ 

นายไพบลูย์ รายงานต่อท่ีประชุมทราบว่าจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิ

ลงคะแนน ในวาระนีมี้จํานวน 20,297,514 เสียง ดงัรายละเอียดท่ีแสดงตอ่ท่ีประชมุ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการซือ้ท่ีดินแบบยกแปลงของบริษัท โออิชิ  

เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากบริษัท อุตสาหกรรมนํา้ตาลชลบุรี จํากัด ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย  20,297,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

งดออกเสียง     100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0004 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- ไมมี่-  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้ น

มีข้อซกัถามและข้อเสนอแนะสรุปประเดน็ได้ ดงันี ้

นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัของชําร่วยท่ีนํามาแจกแก่ผู้ ถือหุ้น

นางสาวศุภกร เมาลีกุล ผู้ ถือหุ้ น กล่าวช่ืนชมกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสติกเกอร์ Neko ในโปรแกรมไลน์ 
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เน่ืองจากทําให้เข้าถงึผู้บริโภคมากขึน้ รวมถงึเสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาการใช้งานให้สามารถใช้งานได้โดยไมมี่วนั

หมดอาย ุ

นายแมทธิว กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ และคําติชมของผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทจะรับไป

พิจารณาเพ่ือปรับใช้ในโอกาสตอ่ไป  

นางสาวจิตวิภา วาระศิริ ผู้ ถือหุ้น กลา่วให้กําลงัใจคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึง

ได้สอบถามถงึจดุยืน และทิศทางการตลาดของบริษัทในอนาคต 

นายแมทธิว ชีแ้จงภาพรวมมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจเคร่ืองด่ืม และโอกาสทางธุรกิจของ

ธุรกิจชาเขียว สําหรับการเพ่ิมขึน้ของคู่แข่งนัน้ย่ิงทําให้ตลาดชาเขียวขยายตวั ย่อมส่งผลให้บริษัทเติบโตตามไป

ด้วย สําหรับกลยุทธ์ของบริษัทเน้นการออกผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ทุกกลุ่ม รวมถึงการขยายฐานทางการตลาดไปยงัต่างประเทศผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพและ

สง่เสริมกนัของกลุม่บริษัท สําหรับเป้าหมาย บริษัทมิได้วางเป้าหมายเพียงคงสถานะความเป็นผู้ นําทางการตลาด

ในประเทศแต่วางเป้าหมายในการเป็นผู้ นําทางการตลาดในธุรกิจชาเขียวในภูมิภาคเอเชียด้วย ดงันัน้ จึงขอให้ 

ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่และวางใจในแผนธุรกิจของบริษัท 

นายสหัสพลช์ เอ่ียมทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ 

ของบริษัท โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชีย ตวัอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่มีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

นายแมทธิว ชีแ้จงว่าในปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเคร่ืองด่ืมไปยังต่างประเทศ และมิได้

ขยายตวัเติบโตได้ดีเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียนเท่านัน้ แต่ได้เร่ิมขยายตวัและเติบโตได้ดีในทวีปอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 

สหพนัธรัฐรัสเซีย สําหรับธุรกิจอาหาร บริษัทวางแผนขยายฐานการตลาดไปยงัตา่งประเทศเช่นกนั แตใ่นขณะนีอ้ยู่

ระหว่างการศึกษาแนวทาง วางกลยุทธ์ทางการตลาด และพิจารณารูปแบบการดําเนินการท่ีเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับการวางแผน และนโยบายการจดักิจกรรมทางการตลาดและรายการ

สง่เสริมการขายของบริษัท 

นายแมทธิว ชีแ้จงวา่บริษัทมีการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขายไว้

ตลอดทัง้ปี สําหรับการวางแผนการตลาดบริษัทเน้นนวตักรรมการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดเพ่ือจูงใจให้ลูกค้าบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท สําหรับรายการ

ส่งเสริมการนัน้เป็นปกติของการทําธุรกิจท่ีจะต้องมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามสถานะทางการตลาดใน 

แตล่ะขณะ แตส่ิ่งสําคญัคือ การวางกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีต้องดําเนินการอย่างถกูต้องและเหมาะสม  
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นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และผลิตภณัฑ์ใหมข่อง

บริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมถงึกําไรขัน้ต้นของธุรกิจ 

นายแมทธิว ชีแ้จงว่าบริษัทได้นําเสนอทิศทาง กลยุทธ์ทางการตลาด และวิสยัทศัน์สําหรับการ

ดําเนินธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และการพบนกัลงทนุในปีท่ีผ่านมา ซึง่พอสรุปโดยสงัเขปได้ดงันี ้

บริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณปีละ 25 % ซึ่งก่อนประสบอุทกภัย

การเติบโตเป็นไปด้วยดีสอดคล้องกับเป้าหมาย และเพ่ือให้การเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทได้วางแผนขยายธุรกิจให้เหมาะสมและสามารถรองรับกบัการเติบโตดงักล่าว ซึง่สอดคล้องกบัการก่อสร้าง

ครัวกลางใหม่เพ่ือรองรับการเพ่ิมจํานวนสาขาร้านอาหาร และการขยายสายการผลิตเคร่ืองด่ืมเพ่ือให้สินค้ามี

เพียงพอกบัความต้องการของผู้บริโภค  

สําหรับกําไรขัน้ต้นก่อนหกัภาษีในปัจจุบนัเฉลี่ยประมาณ 10% โดยธุรกิจเคร่ืองดื่มจะมีกําไร

ขัน้ต้นสงูกว่าธุรกิจอาหาร ดงันัน้ การจะปรับกําไรขัน้ต้นของบริษัทจะต้องวางแผนและปรับกําไรขัน้ต้นของธุรกิจ

อาหารให้เพ่ิมสงูขึน้ โดยบริษัทวางกลยุทธ์เน้นการขยายสาขาให้ครอบคลมุ โดยเฉพาะร้านอาหารท่ีมีกําไรขัน้ต้น 

ท่ีดี ซึ่งส่งผลสําเร็จจากกําไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารท่ีปรับสูงขึน้ในปีท่ีผ่านมา สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัทมี 

การวางแผนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากนวตักรรมเป็นสิ่งสําคญัในธุรกิจเพ่ือจูงใจผู้บริโภคแต่

ขออนุญาตเรียนนําเสนอในโอกาสถดัไปเพ่ือมิให้เสียโอกาสการแข่งขนัในธุรกิจ รวมถึงขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ี

สนใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เม่ือไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้ นอย่างใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่าน

ผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี ้จากนัน้จึงกล่าวปิด

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

ลงช่ือ          -ณรงค์ ศรีสอ้าน- ประธานท่ีประชมุ 

 (นายณรงค์ ศรีสอ้าน)  

ลงช่ือ            -ไพบลูย์ คจุารีวณิช- เลขานกุารบริษัท 

 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช)  
 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 17/17 
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