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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
25 เมษายน 2555 

-ร่าง- 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 
วันที( 25 เมษายน 2555 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั /น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยลัเมอริเดยีน 
เลขที( 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

กรรมการที(เข้าประชุม 

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

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชมุ 2 คน คือ นายนิรันดร์ 
ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีC 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีC 
4439 ซึCงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

โดยมีเจ้าหน้าทีCจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง 

เริ(มประชุม เวลา 14.30 น. 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทําหน้าทีCประธานในทีCประชมุ แจ้งให้ทีCประชุมทราบว่า
เมืCอเริCมประชมุมผีู้ถือหุ้นทีCเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 124 ราย และผู้ ถือหุ้นทีCได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
จํานวน 119 ราย รวมเป็นจํานวน 243 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 168,536,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8859 ของ
จํานวนหุ้นทีCจําหน่ายแล้วทั Jงหมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 35 
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กลา่วคือ มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นทีCจําหนา่ยได้ทั Jงหมดของบริษัท (ทั Jงนี J ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิCมเติม 
จึงมีจํานวนผู้ ถือหุ้นทีCเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 174 ราย และผู้ ถือหุ้นทีCได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
จํานวน 159 ราย รวมเป็นจํานวน 333 ราย ถือหุ้นรวมกนัทั Jงสิ Jน 168,497,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.5574 ของ
จํานวนหุ้นทีCจําหน่ายแล้วทั Jงหมดของบริษัท) 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 พร้อมทั Jงแนะนํากรรมการ และ
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทีC เข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น จากนั Jน ได้
มอบหมายให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เลขานกุารบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการ ชี Jแจงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนให้ทีCประชมุทราบ ดงันี J 

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ TSD 
ซึCงเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าทีCรวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม 
หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสังเกตุการณ์การนับคะแนนก็สามารถ
กระทําได้ 

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั Jน ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียง
ตามจํานวนหุ้นทีCทา่นถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา 

3. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นเฉพาะทีCไม่เห็นชอบหรือ 
งดออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนและลงลายมือชืCอในบตัรลงคะแนนทีCได้แจกให้
ท่านผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุ และจดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าทีCของบริษัทเพืCอรวบรวมคะแนน 

4. สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะทีCผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ
หรือไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของ
ท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพืCอความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะทีC 
ผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะก็ขอให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ถือหุ้นทีCมาประชมุด้วยตนเอง 

5. สําหรับเสียงทีCเห็นชอบ จะนบัจากองค์ประชมุลบด้วยเสียงทีCไมเ่ห็นชอบและงดออกเสียง 

6. กรณีวาระใดไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงให้ถือว่า 
ทีCประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

7. ประธานในทีCประชุมจะทําการประกาศผลคะแนนทีCรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทีCเข้า
ประชุมทั Jงด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในวาระถัดไปเพืCอความสะดวก รวดเร็ว
และไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้ น โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้า
ประชมุลา่สดุในวาระนั Jนๆ 
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จงึขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตามนี J และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิCมเติมใน
แต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งชืCอและนามสกลุ เพืCอเป็นข้อมลูให้บริษัทด้วย โดยประธานฯ ดําเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี J 

วาระที( 1 ประธานแจ้งเพื(อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อทีCประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ
เสนอรายชืCอผู้ ทีCเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นในช่วงวนัทีC 6 ธนัวาคม 2554 ถึง
วนัทีC 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทั Jงนี J ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชืCอผู้ ทีCเหมาะสมดํารงตําแหน่ง
กรรมการในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

วาระที( 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 เมื(อวันที( 28 เมษายน 2554 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2554  
ซึCงประชมุเมืCอวนัทีC 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิCงทีCส่งมาด้วยลําดบัทีC 1 ทีCได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Jงนี J   

ทีCประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2554 ซึCงประชมุวนัทีC 28 เมษายน 2554 ตามทีCเสนอทกุประการ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J  

เห็นด้วย     168,941,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที( 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจาก 
  คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชมุพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดทีCปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชี Jแจง 

นายแมทธิว รายงานต่อทีCประชุมว่าในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเครืCองดืCม 5,365  
ล้านบาท เพิCมจากปีทีCแล้ว 5.3% ซึCงมีปัจจยัสําคญัมาจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม ่ เช่น ชาคลูล์ซ่า และฟรุตโตะ 
ทั Jงนี J ธรุกิจเครืCองดืCมมีอตัราการเติบโตน้อยกวา่ทีCคาดไว้โดยมีกําไรสทุธิจากธุรกิจเครืCองดืCมจํานวน 633 ล้านบาท 
ลดลงจากปีทีCแล้ว 18.5% เนืCองจาก เหตกุารณ์สนึามใินประเทศญีCปุ่ นสง่ผลให้รายการชิงโชค “ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊งค์
กบัโออิชิ ภาค 3” ไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีCควร และเหตกุารณ์นํ Jาท่วมในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันใน
ตลาดชาเขียวทีCสงูขึ Jนด้วย 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 4/16 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
25 เมษายน 2555 

สําหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ในปี 2554 จํานวน 4,136 ล้านบาท หรือเพิCมขึ Jน  13.6%  
อนัเนืCองมาจากยอดขายทีCเพิCมขึ Jนจากสาขาเดิมและจากสาขาใหมม่ากกวา่ยอดขายของสาขาทีCถกูปิด โดยในรอบปี
ทีCผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขาใหมจ่ํานวน 23 สาขา และปิดสาขาทีCสว่นใหญ่เป็นสาขาขนาดเล็กซึCงมีผลประกอบการ
ไมด่ีจํานวน 28 สาขา ทําให้บริษัทมีสาขารวมทั Jงสิ Jน 120 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) และมีกําไรจากธุรกิจอาหาร
จํานวน 175 ล้านบาท หรือลดลง 11.6%  

ทั Jงนี Jบริษัทมีรายได้รวม 9,677 ล้านบาท กําไรสุทธิรวม 808 ล้านบาท ซึCงลดลงจากปีทีCแล้ว 
17.7% 

นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รายงานให้ทีCประชมุทราบเพิCมเติมถึงผลกระทบจากเหตกุารณ์นํ Jาทว่มแต่
ด้วยบริษัทได้ทําประกนัภยัไว้กบับริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากัด โดยได้รับความคุ้มครองจากการประกนัภยัสรรพภยั 
(Industrial All Risks (IAR)) ซึCงคุ้มครองความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินทีCเสียหายและสญูหายอนัเนืCองมาจาก
เหตุอุทกภยั รวมถึงการประกันภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption (BI)) ซึCงเป็นการชดเชยรายได้
จากการประกอบธุรกิจของบริษัททีCต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาทีCได้รับความเสียหาย พร้อมทั Jงรายงานค่าสินไหม
ทดแทนส่วนทีCได้รับจากบริษัทประกนัภยั ซึCงรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ รายงานให้ทีCประชมุทราบถึงความคืบหน้าของการฟืJนฟูโรงงาน
ทีCได้รับความเสียหายจากเหตอุุทกภยั โดยในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทสามารถผลิตสินค้าจากสายการผลิต 
Cold Aseptic Filling (CAF) และสายการผลิต PET Hot filled (PET) ได้สายการผลิตละ15 ล้านขวดต่อเดือน 
รวมถึงคาดว่าในเดือนกนัยายน 2555 สายการผลิต New Aseptic UHT Filling (UHT) จะมีกําลงัการผลิตได้
ถึง 34 ล้านกล่องต่อเดือน ทั Jงนี Jบริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก (Outsource) ในการผลิตผลิตภณัฑ์เครืCองดืCมทั Jง
แบบขวดและแบบกลอ่งเพืCอทดแทนกําลงัการผลิตทีCลดลงด้วย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณา 

ทีCประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ 
บริษัท ตามรายละเอียดทีCเสนอทกุประการ 

วาระที( 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิ /นสุดวันที(  31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั /งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปี สิ JนสดุวนัทีC 31 ธนัวาคม 2554 
พร้อมทั Jงรายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดทีCปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ชี Jแจง 
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นายไพบลูย์ แจ้งต่อทีCประชมุว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณางบการเงินดงักล่าว
ร่วมกับผู้ สอบบญัชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึCงได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี Jแสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถกูต้องตามสมควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีทีC
รับรองทัCวไป  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้อืCน ๆ ของบริษัทในรายการกําไรจาก 
อตัราแลกเปลีCยนสทุธิ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์  

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงการทีCบริษัทต้องจ้าง Outsource เพืCอผลิตสินค้าให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภคนั Jนสง่ผลกระทบตอ่ผลกําไรของบริษัทหรือไม ่อยา่งไร 

นายไพบูลย์ ชี Jแจงว่ากําไรจากอตัราแลกเปลีCยนสุทธิ คือกําไรทีCเกิดจากการซื JอเครืCองจักรเป็น
เงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ว่าบริษัทได้ทํา Forward Contract แต่ตามมาตรฐานบญัชีบริษัทต้องบันทึกต้นทุน
เครืCองจกัรตาม Spot Rate ซึCงสงูกว่า Forward Rate ทําให้เกิดกําไรจากส่วนต่างดงักล่าว ส่วนกําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ เกิดเนืCองมาจากการขายเครืCองจกัรเก่าให้กบับริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากดั สําหรับ
การวา่จ้าง Outsource เพืCอผลิตสินค้านั Jนมีผลกระทบตอ่กําไรของบริษัทเล็กน้อยเนืCองจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้รับ
ความคุ้มครองตามประกนัภยักรณีธรุกิจหยดุชะงกั (Business Interruption (BI)) ทีCบริษัทได้ทําไว้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิงบการเงินสําหรับปี สิ JนสุดวนัทีC  
31 ธนัวาคม 2554 ซึCงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J  

เห็นด้วย 169,736,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที( 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย ซึCงรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมทีCได้ส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ชี Jแจง 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อทีCประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 
808,126,921.71 บาท (แปดร้อยแปดล้านหนึCงแสนสองหมืCนหกพันเก้าร้อยยีCสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
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จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 2.20 บาท (สองบาทยีCสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั Jงสิ Jน 
412,500,000 บาท(สีCร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 51.04 ของกําไรสทุธิรวมประจําปี 2554 
ทั Jงนี J บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้วเมืCอวนัทีC 7 กนัยายน 2554 
ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึCงบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั Jงสิ Jน 281,250,000 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน
สองแสนห้าหมืCนบาท) โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีกเนืCองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามทีC
กฎหมายกําหนดแล้ว และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุัติการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 ในคราวนี Jใน
อตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั Jงสิ Jน 131,250,000 บาท (หนึCงร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสน
ห้าหมืCนบาท) แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัททีCมีชืCอปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัทีC 4 เมษายน 2555 โดย
การปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นเพืCอกําหนดรายชืCอผู้ ถือหุ้นทีCมีสิทธิรับเงินปันผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสทุธิ
เป็นทนุสํารองอีกเนืCองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามทีCกฎหมายกําหนดแล้ว ทั Jงนี J กําหนดให้จา่ยเงนิปันผลแก่
ผู้ ถือหุ้นในวนัทีC 23 พฤษภาคม 2555  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม ถือว่าทีCประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
จากนั Jน จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดทีCเสนอทุกประการ โดยมีผล
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J  

เห็นด้วย 169,743,907 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที( 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตั /งกรรมการแทนกรรมการที(พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตั Jงกรรมการตามรายละเอียดในเอกสารการ
ประชมุทีCได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายประสิทธิ: โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี Jแจง 

นายประสิทธิ: แจ้งต่อทีCประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามัญประจําปีทุกครั Jง ให้กรรมการหนึCงในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทั Jงหมดพ้นจากตําแหน่ง  
ถ้าจํานวนกรรมการทีCจะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึCงในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จํานวนทีCใกล้เคียงกนักบั
หนึCงในสาม (1/3) ทั Jงนี J กรรมการซึCงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ของบริษัท มีกรรมการทีCครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 
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1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอวยชยั ตนัทโอภาส  กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ ทีCมีความเหมาะสม ซึCงประกอบด้วยคุณสมบัติ 
คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีCยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสดัส่วนของกรรมการทั Jงหมดของ
บริษัททีCมีอยู่จํานวน 12 คน โดยทีCประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณาผล 
การปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงทีCผ่านมากรณีทีCผู้ ทีCได้รับการเสนอชืCอเป็นกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาได้พิจารณาให้เสนอชืCอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืCอเลือกตั Jงกรรมการ 4 คน คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชัย จรุงธนาภิบาล และนายอวยชัย ตันทโอภาส ทีCพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึCง โดยมีประวตัิย่อและข้อมลูของบุคคลทั Jง 4 คน รายละเอียด
ปรากฏตามสิCงทีCสง่มาด้วยลําดบัทีC 3 ทีCได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Jงนี J  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั JงกรรมการทีCพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นรายบคุคล ให้กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึCง โดยมีผลการนบัคะแนนเสียง
ในการเลือกตั Jงกรรมการแตล่ะคนจากผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช   

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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3. นายชยั จรุงธนาภิบาล  

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. นายอวยชยั ตนัทโอภาส    

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที( 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ทกุคณะรวมกนัไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึCงเป็นอตัราเดียวกบัปี 2554 
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามทีC
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุทีCได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Jงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็น ผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้น
ซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J 

เห็นด้วย  169,791,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที( 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 

นายธีร์ สีอมัพรโรจน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอให้ทีCประชุมพิจารณาอนุมัติ
จา่ยเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กิน 40,000,000 บาท (สีCสิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป  

นายจีระวฒัน์ ม่วงอยู่ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการทีCได้รับการอนมุตัิในวาระทีC 7 
และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ในวาระทีC 8 ซึCงรวมแล้วเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทนั Jน  
เป็นเงินประเภทเดียวกนัหรือไม ่อยา่งไร  

ประธานฯ ชี Jแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการทีCได้รับอนุมัติตามวาระทีC 7 จํานวนเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาทนั Jน เป็นคา่ตอบแทนทีCจา่ยให้แก่กรรมการเป็นประจําทกุเดือน สว่นเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 
ตามวาระทีC  8 จํานวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาทนั Jน เป็นค่าตอบแทนทีCผู้ ถือหุ้นเสนอและกําหนดจํานวน
ค่าตอบแทนตามผลประกอบการในแต่ละปี ซึCงในปีนี Jผู้ ถือหุ้นเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
40,000,000 บาท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Jงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 
ไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีCสิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
จดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี J  

เห็นด้วย  169,791,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที( 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั /งผู้สอบบัญชีสาํหรับงบการเงนิสําหรับปี สิ /นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2555 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Jงผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ Jนสดุ
วนัทีC 31 ธนัวาคม 2555 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี Jแจงตอ่ทีCประชมุ 

นายวิกรม แจ้งต่อทีCประชุมว่า ตามทีCพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
ซึCงกําหนดให้ทีCประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตั Jงผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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ตามทีCได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอทีCประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั Jงนายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทีC 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีC 3757 หรือ 
นายบญุญฤทธิ: ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีC 7900 คนใดคนหนึCงของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ JนสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2555  
ของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย เป็นจํานวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมืCนเจ็ดพนับาท) และชี Jแจง
เพิCมเติมวา่คา่สอบบญัชีจํานวน 4,160,000 บาททีCระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุนั Jน เป็นคา่สอบบญัชีซึCงรวมคา่สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทั Jงหมด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติัแต่งตั Jงนายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีC 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีC 3757 หรือ 
นายบญุญฤทธิ: ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีC 7900 คนใดคนหนึCงของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ JนสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2555  
ของบริษัทโดยไมร่วมบริษัทยอ่ย จํานวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมืCนเจ็ดพนับาท) ตามรายละเอียด 
ทีCเสนอทกุประการ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี J  

เห็นด้วย  169,791,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

วาระที( 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ เสนอให้ทีCประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไม่เกิน  
3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอืCนในอตัราทีCเทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตามสิCงทีCส่งมาด้วยลําดบัทีC 4 ทีCได้ส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมครั Jงนี J โดยขอให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ชี Jแจงรายละเอียดต่อ 
ทีCประชมุ 

นายไพบลูย์ แจ้งต่อทีCประชมุว่า บริษัทได้จัดอนัดบัความน่าเชืCอถือขององค์กร (Credit Rating) 
ทั Jงนี J บริษัท ทริสเรทติ Jง จํากัด ได้กําหนดอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษัททีCระดบั “A-” (Single A Minus) และ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิตทีCระดบั “Stable” หรือ “คงทีC” ซึCงถือว่ามีบริษัทมีความน่าเชืCอถือ ดงันั Jนในการขยายธุรกิจ 
และการดําเนินธุรกิจ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ได้ ทั Jงนี J เพืCอรองรับการดําเนินการดังกล่าว 
จงึจําเป็นต้องขออนมุตัจิากทีCประชมุผู้ ถือหุ้นเพืCอออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท หรือ
ในสกลุเงินอืCนในอตัราทีCเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดงันี J 

 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 11/16 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
25 เมษายน 2555 

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ  :  เพืCอใช้ในการดําเนินธุรกิจและขยายธรุกิจของบริษัท  

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ซึCงอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุืCอผู้ ถือหรือไม่ระบุ
ชืCอผู้ ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ
คืนเงินต้นครั JงเดียวเมืCอครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไมมี่
ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ทั Jงนี J 
ขึ Jนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ  

จํานวน : มลูคา่รวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท หรือใน
สกลุเงินอืCนในอตัราทีCเทียบเท่า 

การเสนอขาย  : เสนอขายทั Jงภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อ
ประชาชนทัCวไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ
เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุน 
รายใหญ่ทั Jงหมดหรือบางส่วน ซึCงอาจแบ่งเป็นการเสนอขาย 
ในครั Jงเดียวหรือหลายครั Jงก็ได้ 

อตัราดอกเบี Jย  : ขึ Jนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีCออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ Jนอยูก่บัเงืCอนไขของหุ้นกู้ ทีCออกในแตล่ะครั Jง 

เงืCอนไขอืCนๆ : ในกรณีทีCบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ทีCได้ออกภายใน
วงเงินทีCได้รับอนุมตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิCมเติมอีกได้ภายใต้เงืCอนไขและวงเงิน (Revolving) ตามทีC
กําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

 รวมถึงขอมอบอํานาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีC
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลีCยนแปลง ข้อจํากดั เงืCอนไขและ
รายละเอียดตา่งๆ ทีCเกีCยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั Jง 
รวมทั Jงให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกีCยวเนืCองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นั Jนๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามทีCกฎหมายกําหนด ซึCงรวมถึงการจดัทําและยืCนคําขอและเอกสาร
ต่างๆ กับสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการทีC
เกีCยวข้อง หน่วยงานกํากบัดแูลทีCเกีCยวข้องและ/หรือบคุคลอืCนใดทีCเกีCยวข้องเป็นต้น 
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นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วยกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว พร้อมทั Jงสอบถาม
ถึงการบริหารจดัการเงินจํานวนดงักล่าว วา่บริษัทจะนําไปใช้ดาํเนินการในเรืCองใดบ้าง 

ประธานฯ ชี Jแจงว่าการขออนุมัตินั JนเพืCอใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการของบริษัทตาม
รายละเอียดทีCเสนอ ซึCงยงัไมไ่ด้กําหนดโครงการไว้อยา่งชดัเจน  

นายแมทธิว กิจโอธาน ชี JแจงเพิCมเติมว่าบริษัทมีโครงการขยายสายการผลิต Cold Aseptic 
Filling Line 2 และครัวกลางเพิCมเติม เพืCอรองรับความต้องการของตลาดและแผนการขยายสาขาร้านอาหารของ
บริษัท รวมถึงโครงการขยายธุรกิจออกไปยงัต่างประเทศ จึงอาจมีความต้องการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจอนัเป็นเหตใุห้ต้องออกและเสนอขายหุ้น ซึCงการลงทุนทีCเพิCมขึ Jนย่อมเพิCมมลูค่าและผลตอบแทนแก่
บริษัทตามไปด้วย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จงึขอให้ทีCประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ทีCประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Jงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี J 

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงนิ :  เพืCอใช้ในการดําเนินธรุกิจและขยายธรุกิจของบริษัท  

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ซึCงอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชืCอผู้ ถือหรือไม่ระบุ
ชืCอผู้ ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ
คืนเงินต้นครั JงเดียวเมืCอครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มี
ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ทั Jงนี J 
ขึ Jนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ  

จํานวน : มลูค่ารวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ
ในสกลุเงินอืCนในอตัราทีCเทียบเท่า 

การเสนอขาย : เสนอขายทั Jงภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อ
ประชาชนทัCวไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ
เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ ลงทุน
รายใหญ่ทั Jงหมดหรือบางสว่น ซึCงอาจแบง่เป็นการเสนอขาย 
ในครั Jงเดียวหรือหลายครั Jงก็ได้ 

อตัราดอกเบี Jย : ขึ Jนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีCออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี 
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึ Jนอยูก่บัเงืCอนไขของหุ้นกู้ ทีCออกในแตล่ะครั Jง 

เงืCอนไขอืCนๆ : ในกรณีทีCบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ทีCได้ออกภายใน
วงเงินทีCได้รับอนมุตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิCมเ ติมอีกได้ภายใต้เงืCอนไขและวงเงิน (Revolving) 
ตามทีCกําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

รวมถึงมอบอํานาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีCได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลีCยนแปลง ข้อจํากัด เงืCอนไขและรายละเอียดต่างๆ  
ทีCเกีCยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั Jง รวมทั Jงให้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเกีCยวเนืCองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามทีCกฎหมาย
กําหนด ซึCงรวมถึงการจดัทําและยืCนคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการทีCเกีCยวข้อง หน่วยงานกํากบัดแูลทีCเกีCยวข้องและ/หรือบคุคลอืCนใดทีCเกีCยวข้อง
เป็นต้น ตามรายละเอียดทีCเสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี J  

เห็นด้วย  169,791,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที( 11 เรื(องอื(นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิCมเตมิ โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี J 

นายวีรวิทย์ เจริญพงพันธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการแนวทางของบริษัทในการดําเนินการเพืCอ
ป้องกันและรองรับต่อเหตุอุทกภัยทีCอาจเกิดขึ Jนในอนาคต รวมทั Jงแสดงความคิดเห็นโดยเสนอให้บริษัทออก
ผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายรสชาติมากขึ Jน เชน่ชาเขียวกลิCนมะลิ เป็นต้น 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ชี Jแจงว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ดําเนินการทําแนวเขืCอนคอนกรีต
ล้อมรอบนิคม เพืCอป้องกันอุทกภยัทีCอาจเกิดขึ JนในอนาคตซึCงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี J 
รวมทั Jงคณะทํางานได้หาทําเลทีCตั Jงของสายการผลิตใหมเ่พืCอเป็นการกระจายความเสีCยงและลดความเสียหายหาก
เกิดภยัพิบตัิใดๆ ขึ Jนอีก  

นายแมทธิว กิจโอธาน ชี Jแจงประเด็นการพัฒนารสชาติทีCหลากหลายของผลิตภัณฑ์ว่า
คณะทํางานได้ดําเนินการคิดค้นและพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เนืCอง ซึCงได้สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
เพืCอรองรับและตอบสนองให้ทนัตอ่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนืCอง อาทิเช่น ชาเขียวรสเก็กฮวย และโกจิ 
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เบอร์รีC  ชาเขียวรสผลไม้ ฟรุตโต๊ะ รสมิกซ์เบอร์รีC  รสกรีนแอปเปิJล รสยูสุออเร้นจ์ผสมเลมอน รสสตรอเบอร์รีC  และ 
รสโกจิ เบอร์รีC  รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือโออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นต้น รวมถึงชี Jแจงว่าบริษัทมีการวางแผน 
ทางการตลาด กําหนดกลยทุธ์ และพฒันาผลิตภณัฑ์เพืCอเป้าหมายในการเป็นผู้ นําในตลาดเครืCองดืCม 

นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการวางแผนและทิศทางการตลาดในอนาคตเกีCยวกับ 
การกระจายสินค้าออกสูร้่านค้าปลีก 

นายแมทธิว ชี Jแจงว่าคณะทํางานอยู่ระหว่างการศึกษาเกีCยวกับแผนการตลาดสําหรับการกระจาย
สินค้าออกสูร้่านค้าปลีก ซึCงคาดว่าน่าจะได้รับผลตอบรับอยา่งดีจากผู้บริโภค   

นายชาย มโนภาส ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตขุองสนิค้าทีCมีปริมาณไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
ของผู้บริโภคในท้องตลาด รวมทั Jงแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดทางธรุกิจการเปิดร้านชาเขียวแบบชงดืCมเพืCอเพิCม
มลูคา่ของผลิตภณัฑ์ 

นายแมทธิว ชี Jแจงถึงแผนงานการขยายธุรกิจทั JงสายธุรกิจเครืCองดืCม และธุรกิจอาหารพอสงัเขป 
พร้อมขอบคณุตอ่ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณา  

นายธํารง อนนัต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายและสถานะทางการเงินของบริษัทสําหรับปี 2555 
ในชว่งต้นปีทีCผ่านมา รวมถึงสอบถามถึงแผนการตลาดและกลยทุธ์ทางการค้า 

นายแมทธิว ชี Jแจงว่าในชว่งไตรมาสแรก ผลกระทบจากเหตอุทุกภยัยงัคงส่งผลกระทบต่อบริษัท
เนืCองจากเครืCองจกัรในแต่ละสายการผลิตยงัไม่สามารถกลบัมาดําเนินการได้อย่างเต็มทีC คณะทํางานจึงได้ปรับ
แผนการผลิตโดยเน้นไปทีCการผลิตสินค้าในรูปแบบของกระป๋องทีCสามารถทําการผลิตได้ เพืCอไม่ให้เกิดการ
หยดุชะงกัด้านการขาย เสียโอกาสทางการค้า หรือสญูเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเนืCองจากชาเขียว โออิชิ ถือได้ว่า
เป็นผู้ นําในตลาดเครืCองดืCมดงักลา่ว รวมถึงมกีารปรับเปลีCยนแผนการตลาดอย่างรวมเร็วตามสถานการณ์และวาง
กลยทุธ์อยา่งรอบคอบรัดกดุ้วย 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงเรืCองการขยายตวัทางธุรกิจออกไปยงัตา่งประเทศว่าจะมีการวางแผนทาง
การตลาดและกลยทุธ์ทางธุรกิจอยา่งไร รวมถึงความคาดหมายสําหรับการเจริญเติบโตทางธรุกิจของสาหร่ายทอด
กรอบภายใต้ชืCอสินค้า “โอโนริ” 

นายแมทธิว ชี Jแจงว่าบริษัทต้องการขยายฐานการตลาดออกไปยงัต่างประเทศโดยใช้ช่องทาง
เดียวกับบริษัท อินเตอร์เนชัCนแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ Jง จํากัด ซึCงในปัจจุบันขยายไปในหลายประเทศและ
คณะทํางานได้พิจารณาการจดทะเบียนเครืCองหมายการค้าเพืCอรักษาสิทธิในประเทศทีCจะขยายตลาดของบริษัทซึCง
จะสง่ผลดีตอ่บริษัทเป็นอยา่งมาก ทั Jงนี J บริษัทได้มีโครงการผลิตอาหารวา่ง (Snacks) ประเภทขนม ข้าวอบ/ข้าวทอด 
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(Rice Cracker) ซึCงผลิตภณัฑ์แรกทีCได้ดําเนินการแล้วคือ สาหร่ายทอดกรอบภายใต้ชืCอสินค้า“โอโนริ” ซึCงคาดว่า
น่าจะได้รับการตอบรับทีCดจีากผู้บริโภค 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการตลาดของผลิตภณัฑ์กาแฟ คอฟฟิโอ  

นายแมทธิว ชี Jแจงว่าเนืCองจากผลิตภณัฑ์กาแฟ คอฟฟิโอ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทอืCทีCบริษัทได้
ลงทุนดําเนินการ แต่เหตุอุทกภยัทีCผ่านมาส่งผลกระทบตอ่สายการผลิตดงักล่าวทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 
ตามแผนทีCวางไว้ และในขณะนี Jบริษัทให้ความสําคญักบัการผลิตชาเขียวซึCงเป็นสินค้าหลกัและมีแผนการส่งเสริม
การขายได้รับผลบตอบรับทีCดีมากจากผู้บริโภคก่อน แต่บริษัทจะยงัคงดําเนินการผลิตตามทแผนทีCวางไว้เมืCอมี
ความพร้อม  

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานงบกระแสเงินสดของบริษัท ในช่วงรอบสองปี 
ทีCผ่านมา เนืCองจากรายได้ในผลประกอบการมีสดัส่วนน้อยกว่ารายจ่ายทีCเกิดขึ Jน และภายในห้าปีถดัไป บริษัทได้วาง
แผนการดําเนินงานทางด้านการเงินไว้อยา่งไร จําเป็นต้องออกหุ้นกู้อยา่งตอ่เนืCองหรือไม ่

นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ชี Jแจงว่า หากยอดขายมีการขยายตวัเพิCมขึ Jนทางบริษัทก็มีความจําเป็น
ในการลงทนุเพิCมมากขึ JนเพืCอรองรับยอดขายทีCเกิดขึ Jนเชน่กนั 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ชี JแจงเพิCมเติมว่าเนืCองจากบริษัทมีความต้องการทีCจะขยายธุรกิจเพิCม
มากขึ Jนย่อมส่งผลให้การลงทุนต้องเพิCมขึ Jนด้วย ดงันั Jน หากบริษัทขยายธุรกิจเท่ากับ Operation Cash flow  
จะเท่ากบัเป็นการจํากดัการเจริญเติบโตของบริษัท หากต้องการให้สว่นแบง่ทางการตลาดเพิCมมากขึ Jน จําเป็นต้อง
มีเงินทนุจํานวนมาก ดงันั Jน การออกและเสนอขายหุ้นกู้จงึมีควา่มจําเป็นรวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้อยา่งก้าวกระโดดซึCงยอ่มสง่ผลดีตอ่ผู้ถือหุ้นด้วยเชน่กนั  

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวนหุ้นทีCปรากฏอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ว่า
เป็นไปได้หรือไม่ทีCจะมีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเพิCมมากขึ Jน และบริษัทมีแนวคิดจะออกจากตลาด
หลกัทรัพย์หรือไม ่ 

ประธานฯ ชี Jแจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้องเกีCยวกบัการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
และไมม่ีนโยบายทีCจะนําหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์แตอ่ยา่งใด 

ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจดักิจกรรมพบปะกับผู้ ลงทุนเพืCอชี Jแจงข้อมลูทางธุรกิจและการดําเนินงาน
ของบริษัทแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุน และสืCอมวลชนทีCต้องการทราบข้อมลูของบริษัท เช่น การเข้าร่วม 
ในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้น  

ประธานฯ แจ้งวา่จะให้คณะทํางานรับเรืCองดงักลา่วไว้พิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 
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นายทวิรวตัร พึCงรัศมี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ของบริษัทสําหรับโอกาสทางธุรกิจ   
แฟรนไชส์ รวมทั Jงแสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้จดัตั Jงทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

นายแมทธิว ชี Jแจงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสสาํหรับธรุกิจแฟรนไชส์และปัจจุบนัมีจํานวนสองสาขา
ในจงัหวดัภเูก็ต ซึCงในอนาคตหากบริษัทต้องการทีCจะขยายธรุกิจแฟรนไชส์ บริษัทควรมียอดขายทีCเพิCมขึ JนซึCงจะเป็น
การจงูใจให้นกัธุรกิจสนใจเข้าร่วมธรุกิจแฟรนไชส์กบับริษัท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรืCองอืCนใดเพิCมเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นทีCได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 

ลงชืCอ    ประธานทีCประชมุ 
 (นายณรงค์ ศรีสอ้าน)  

ลงชืCอ    เลขานุการบริษัท 
 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช)  

 


