สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555
ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
**********************
กรรมการที่เข้ าประชุม
1.
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6.
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8.
9.
10.
11.
12.

นายณรงค์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายประสิทธิ์
นายแมทธิว
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นายปณต
นางสุรีย์พร

ศรี สอ้ าน
สิริวฒ
ั นภักดี
คุ้มไพโรจน์
จรุ งธนาภิบาล
ธนวรานิช
โฆวิไลกูล
กิจโอธาน
ชัยเกรี ยงไกร
ตันทโอภาส
วิเชียรสรรค์
สิริวฒ
ั นภักดี
ประดิษฐ์ ทศั นีย์

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

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เข้ าร่ วมประชุม 2 คน คือ นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4439 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ
การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
เมื่อเริ่ มประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 124 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
จํานวน 119 ราย รวมเป็ นจํานวน 243 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 168,536,096 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.8859 ของ
จํ านวนหุ้นที่ จําหน่ ายแล้ วทัง้ หมดจํ านวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ ประชุมตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 35
กล่าวคือ มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม
จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 174 ราย และผู้ถือหุ้นที่ ได้ มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
จํานวน 159 ราย รวมเป็ นจํานวน 333 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 169,795,085 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.5574 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท)
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 พร้ อมทังแนะนํ
้
ากรรมการ และ
ผู้ส อบบัญ ชี จากบริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไชย สอบบัญชี จํ ากัด ที่ เ ข้ าร่ วมประชุมดัง รายนามข้ างต้ น จากนัน้ ได้
มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เลขานุการบริ ษัทและรองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
1.

บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ TSD
ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม
หากผู้ถื อ หุ้น ท่ านใดมี ค วามประสงค์ จ ะร่ วมสัง เกตุก ารณ์ ก ารนับ คะแนนก็ ส ามารถ
กระทําได้

2.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียง
ตามจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะมา

3.

ถ้ ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะที่ ไม่เห็นชอบหรื อ
งดออกเสียงยกมือพร้ อมกับลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้
ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อรวบรวมคะแนน

4.

สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบ
หรื อไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของ
ท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก็ขอให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง

5.

สําหรับเสียงที่เห็นชอบ จะนับจากองค์ประชุมลบด้ วยเสียงที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง

6.

กรณี ว าระใดไม่ มี ก ารส่ ง บัต รลงคะแนนว่ า ไม่ เ ห็ น ชอบ หรื อ งดออกเสี ย งให้ ถื อ ว่ า
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
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7.

ประธานในที่ประชุมจะทําการประกาศผลคะแนนที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในวาระถัดไปเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว
และไม่เ ป็ นการเสี ย เวลาท่ านผู้ถื อหุ้น โดยในแต่ล ะวาระจะใช้ จํ า นวนหุ้น ของผู้เ ข้ า
ประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ

จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับทราบตามนี ้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมใน
แต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ บริ ษัทด้ วย โดยประธานฯ ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุม และ
เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทัง้ นี ้ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่ง
กรรมการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1 ที่ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 ซึง่ ประชุมวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3

168,941,098

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

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

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจง
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นายแมทธิ ว รายงานต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ในปี 2554 บริ ษัท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ เครื่ องดื่ ม 5,365
ล้ านบาท เพิ่มจากปี ที่แล้ ว 5.3% ซึง่ มีปัจจัยสําคัญมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ชาคูลล์ซ่า และฟรุ ตโตะ
ทังนี
้ ้ ธุรกิจเครื่ องดื่มมีอตั ราการเติบโตน้ อยกว่าที่คาดไว้ โดยมีกําไรสุทธิจากธุรกิจเครื่ องดื่มจํานวน 633 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ที่แล้ ว 18.5% เนื่องจาก เหตุการณ์ สนึ ามิในประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ รายการชิงโชค “ไปแต่ตวั ทัวร์ ยกแก๊ งค์
กับโออิชิ ภาค 3” ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร และเหตุการณ์ นํา้ ท่วมในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันใน
ตลาดชาเขียวที่สงู ขึ ้นด้ วย
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ อาหารมี ร ายได้ ใ นปี 2554 จํ า นวน 4,136 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ 13.6%
อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นจากสาขาเดิมและจากสาขาใหม่มากกว่ายอดขายของสาขาที่ถกู ปิ ด โดยในรอบปี
ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เปิ ดสาขาใหม่จํานวน 23 สาขา และปิ ดสาขาที่สว่ นใหญ่เป็ นสาขาขนาดเล็กซึง่ มีผลประกอบการ
ไม่ดีจํานวน 28 สาขา ทําให้ บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
้ ้น 120 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) และมีกําไรจากธุรกิจอาหาร
จํานวน 175 ล้ านบาท หรื อลดลง 11.6%
17.7%

ทัง้ นีบ้ ริ ษัทมีรายได้ รวม 9,677 ล้ านบาท กําไรสุทธิ รวม 808 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี ที่แล้ ว

นายไพบูลย์ คุจารี วณิช รายงานให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์นํ ้าท่วมแต่
ด้ วยบริ ษัทได้ ทําประกันภัยไว้ กบั บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด โดยได้ รับความคุ้มครองจากการประกันภัยสรรพภัย
(Industrial All Risks (IAR)) ซึง่ คุ้มครองความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายอันเนื่องมาจากเหตุ
อุทกภัย รวมถึงการประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ซึง่ เป็ นการชดเชยรายได้ จากการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่ต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาที่ได้ รับความเสียหาย พร้ อมทังรายงานค่
้
าสินไหมทดแทนส่วน
ที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย ซึง่ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้ าของการฟื น้ ฟูโรงงาน
ที่ได้ รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยในเดือนมีนาคม 2555 บริ ษัทสามารถผลิตสินค้ าจากสายการผลิต
Cold Aseptic Filling (CAF) และสายการผลิต PET Hot filled (PET) ได้ สายการผลิตละ15 ล้ านขวดต่อเดือน รวมถึง
คาดว่าในเดือนกันยายน 2555 สายการผลิต New Aseptic UHT Filling (UHT) จะมีกําลังการผลิตได้ ถึง 34
ล้ านกล่องต่อเดือน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ผลิตภายนอก (Outsource) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มทังแบบขวด
้
และแบบกล่องเพื่อทดแทนกําลังการผลิตที่ลดลงด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2554 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี ้แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนีแ้ สดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้ อื่น ๆ ของบริ ษัทในรายการกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการที่ บริ ษัทต้ องจ้ าง Outsource เพื่ อผลิตสินค้ าให้
เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภคนันส่
้ งผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษัทหรื อไม่ อย่างไร
นายไพบูลย์ ชีแ้ จงว่ากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ คือกําไรที่เกิ ดจากการซื ้อเครื่ องจักรเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทได้ ทํ า Forward Contract แต่ตามมาตรฐานบัญชี บริ ษัทต้ องบัน ทึกต้ นทุน
เครื่ องจักรตาม Spot Rate ซึง่ สูงกว่า Forward Rate ทําให้ เกิดกําไรจากส่วนต่างดังกล่าว ส่วนกําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ เกิดเนื่องมาจากการขายเครื่ องจักรเก่าให้ กบั บริ ษัท เต็ดตรา แพ้ ค (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับ
การว่าจ้ าง Outsource เพื่อผลิตสินค้ านันมี
้ ผลกระทบต่อกําไรของบริ ษัทเล็กน้ อยเนื่องจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ รับ
ความคุ้มครองตามประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ที่บริ ษัทได้ ทําไว้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

169,736,607

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย ซึง่ รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี ้แจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า จากผลการดําเนิ นงานประจํ าปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
808,126,921.71 บาท (แปดร้ อยแปดล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้ าร้ อยยี่ สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )
จึง ขอเสนอจ่ ายเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 2.20 บาท (สองบาทยี่ สิ บ สตางค์ ) คิ ด เป็ นเงิ น ปั น ผลจ่ ายทัง้ สิ น้
412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้ านห้ าแสนบาท) หรื อประมาณร้ อยละ 51.04 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2554
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้ วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554
ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 281,250,000 บาท (สองร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ าน
สองแสนห้ าหมื่นบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ ว และขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 ในคราวนี ้ใน
อัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 131,250,000 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสองแสน
ห้ าหมื่นบาท) แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทที่ มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2555
โดยการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ไม่มีผ้ ูถือ หุ้น สอบถามเพิ่ มเติม ถื อว่าที่ ป ระชุม ได้ รั บทราบถึง การจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล
จากนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากอนุมัติก ารจ่ ายเงิ นปั นผลและจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมี
ผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

169,743,907

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติ เ ลื อกตัง้ กรรมการตามรายละเอี ย ดในเอกสาร
การประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการ
อิสระและกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี ้แจง
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นายประสิทธิ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจํ าปี ทุ ก ครั ง้ ให้ ก รรมการหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจํ า นวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับ
หนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2555 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้ วยคุณสมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้ พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทัง้ หมดของ
บริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ จํ า นวน 12 คน โดยที่ ป ระชุ ม ลงคะแนนเสี ย งพิ จ ารณาเป็ นรายบุ ค คล รวมถึ ง พิ จ ารณาผล
การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงที่ผ่านมากรณีที่ผ้ ูที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาได้ พิจารณาให้ เสนอชื่ อต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อเลือกตัง้ กรรมการ 4 คน คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชัย จรุ งธนาภิบาล และนายอวยชัย ตันทโอภาส ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของบุคคลทัง้ 4 คน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นรายบุคคล ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียง
ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคนจากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

169,787,364

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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2.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
เห็นด้ วย

169,787,364

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

169,787,364

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

169,787,364

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

4.

นายอวยชัย ตันทโอภาส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน

2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับปี 2554
โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามที่
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน
2555 ถึง เดื อ นมี น าคม 2556 เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาท) โดยมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

169,791,116

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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งดออกเสียง
วาระที่ 8

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
นายธี ร์ สีอมั พรโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติ

จ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
นายจีระวัฒน์ ม่วงอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับการอนุมตั ิในวาระที่ 7
และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ในวาระที่ 8 ซึ่งรวมแล้ วเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทนัน้
เป็ นเงินประเภทเดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
ประธานฯ ชี แ้ จงว่าค่า ตอบแทนกรรมการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ ต ามวาระที่ 7 จํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น
10,000,000 บาทนัน้ เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการเป็ นประจําทุกเดือน ส่วนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
ตามวาระที่ 8 จํ านวนเงิ นไม่เกิ น 40,000,000 บาทนัน้ เป็ นค่าตอบแทนที่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอและกํ าหนดจํ านวน
ค่าตอบแทนตามผลประกอบการในแต่ล ะปี ซึ่งในปี นี ผ้ ้ ูถื อหุ้น เสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนเป็ นจํ านวนเงิ นไม่เกิ น
40,000,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

169,791,246

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และกําหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายวิ ก รม แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิ ริ รั ตนวงศ์ ผู้สอบบัญชี รั บอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อ
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญชี สํ าหรั บงบการเงิ นสํ าหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ของบริ ษัทโดยไม่รวมบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวน 2,227,000 บาท (สองล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) และชี ้แจง
เพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีจํานวน 4,160,000 บาทที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมนัน้ เป็ นค่าสอบบัญชีซงึ่ รวมค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมด
้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อ
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญชี สํ าหรั บงบการเงิ นสํ าหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ของบริ ษัทโดยไม่รวมบริ ษัทย่อย จํานวน 2,227,000 บาท (สองล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท) ตามรายละเอียด
ที่เสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

169,791,276

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
ประธานฯ เสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้นอนุมัติก ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงิ นไม่เกิ น

3,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4 ที่ได้ ส่ง
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครั ง้ นี ้ โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร (Credit Rating)
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จํากัด ได้ กําหนดอันดับเครดิตองค์ กรของบริ ษัทที่ ระดับ “A-” (Single A Minus) และ
แนวโน้ มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรื อ “คงที่” ซึ่งถือว่ามีบริ ษัทมีความน่าเชื่อถือ ดังนัน้ ในการขยายธุรกิ จ
และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท สามารถออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ไ ด้ ทัง้ นี ้ เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น การดัง กล่ า ว
จึงจําเป็ นต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อ
ในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :

เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริ ษัท

ประเภท

:

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ซึง่ อาจเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุ
ชื่อผู้ถือ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อ
คืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มี
ประกัน มีห รื อไม่มีผ้ ูแ ทนผู้ถื อหุ้น กู้ หรื อหุ้น กู้อนุพัน ธ์ ทัง้ นี ้
ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ

จํานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อใน
สกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย

:

เสนอขายทั ง้ ภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูล งทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุน
รายใหญ่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้

อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้

อายุ

:

ไม่เกิน 10 ปี
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้

เงื่อนไขอื่น ๆ

:

ในกรณีที่บริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายใน
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้ เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่
กําหนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว

รวมถึงขอมอบอํานาจให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง ข้ อจํากัด เงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้
รวมทังให้
้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นัน้ ๆ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงการจัดทําและยื่นคําขอและเอกสาร
ต่าง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเป็ นต้ น
นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ถือหุ้น เห็นด้ วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว พร้ อมทังสอบถาม
้
ถึงการบริ หารจัดการเงินจํานวนดังกล่าว ว่าบริ ษัทจะนําไปใช้ ดําเนินการในเรื่ องใดบ้ าง
ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า การขออนุ มัติ นัน้ เพื่ อ ใช้ ประโยชน์ ใ นการขยายกิ จ การของบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ซึง่ ยังไม่ได้ กําหนดโครงการไว้ อย่างชัดเจน
นายแมทธิ ว กิ จโอธาน ชี แ้ จงเพิ่ ม เติม ว่าบริ ษัท มีโครงการขยายสายการผลิ ต Cold Aseptic
Filling Line 2 และครัวกลางเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้ องการของตลาดและแผนการขยายสาขาร้ านอาหารของ
บริ ษัท รวมถึงโครงการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ จึงอาจมีความต้ องการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจและ
ขยายธุรกิจอันเป็ นเหตุให้ ต้องออกและเสนอขายหุ้น ซึ่งการลงทุนที่ เพิ่มขึน้ ย่อมเพิ่ มมูลค่าและผลตอบแทนแก่
บริ ษัทตามไปด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :

เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริ ษัท

ประเภท

:

หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุ
ชื่อผู้ถือ ด้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อ
คืนเงินต้ นครั ง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มี
ประกัน มี หรื อไม่มี ผ้ ูแทนผู้ถื อหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้อนุพันธ์ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้

จํานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อ
ในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย

:

เสนอขายทัง้ ภายในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศ ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุน
รายใหญ่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้

อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้

อายุ

:

ไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ในกรณีที่บริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายใน
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้ เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่
กําหนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว

รวมถึงมอบอํานาจให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง ข้ อจํากัด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ต่ล ะประเภท/แต่ล ะชนิ ด ในแต่ล ะครั ง้ รวมทัง้ ให้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งรวมถึงการจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่าง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องและ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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เป็ นต้ น ตามรายละเอี ยดที่ เสนอ โดยมี ผลการนับ คะแนนเสี ยงของผู้ถื อหุ้น ซึ่ง มาประชุม และมีสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

169,791,476

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
นายวีรวิทย์ เจริ ญพงพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการแนวทางของบริ ษัทในการดําเนินการเพื่ อ

ป้องกันและรองรั บต่อ เหตุอุท กภัย ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ แสดงความคิ ด เห็ น โดยเสนอให้ บ ริ ษัท ออก
ผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายรสชาติมากขึ ้น เช่นชาเขียวกลิ่นมะลิ เป็ นต้ น
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ชี แ้ จงว่านิ คมอุตสาหกรรมนวนครได้ ดําเนินการทําแนวเขื่อนคอนกรี ต
ล้ อมรอบนิคม เพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี ้
รวมทังคณะทํ
้
างานได้ หาทําเลที่ตงของสายการผลิ
ั้
ตใหม่เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงและลดความเสียหายหาก
เกิดภัยพิบตั ิใด ๆ ขึ ้นอีก
นายแมทธิ ว กิ จ โอธาน ชี แ้ จงประเด็ น การพั ฒ นารสชาติ ที่ ห ลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า
คณะทํางานได้ ดําเนินการคิดค้ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ออกสู่ตลาด
เพื่อรองรับและตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ชาเขียวรสเก็กฮวย และโกจิ
เบอร์ รี่ ชาเขียวรสผลไม้ ฟรุ ตโต๊ ะ รสมิกซ์เบอร์ รี่ รสกรี นแอปเปิ ้ล รสยูสอุ อเร้ นจ์ ผสมเลมอน รสสตรอเบอร์ รี่ และ
รสโกจิ เบอร์ รี่ รวมถึง ออกผลิ ตภัณฑ์ ใ หม่คือโออิ ชิ ชาคูลล์ ซ่า เป็ นต้ น รวมถึงชี แ้ จงว่าบริ ษัทมี การวางแผน
ทางการตลาด กําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป้าหมายในการเป็ นผู้นําในตลาดเครื่ องดื่ม
นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการวางแผนและทิศทางการตลาดในอนาคตเกี่ยวกับ
การกระจายสินค้ าออกสูร่ ้ านค้ าปลีก
นายแมทธิ ว ชีแ้ จงว่าคณะทํางานอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับแผนการตลาดสําหรั บการกระจาย
สินค้ าออกสูร่ ้ านค้ าปลีก ซึง่ คาดว่าน่าจะได้ รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริ โภค
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นายชาย มโนภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของสินค้ าที่มีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของผู้บริ โภคในท้ องตลาด รวมทัง้ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดทางธุรกิจการเปิ ดร้ านชาเขียวแบบชงดื่มเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
นายแมทธิว ชี ้แจงถึงแผนงานการขยายธุรกิจทังสายธุ
้
รกิจเครื่ องดื่ม และธุรกิจอาหารพอสังเขป
พร้ อมขอบคุณต่อข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณา
นายธํารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายและสถานะทางการเงินของบริ ษัทสําหรับปี
2555 ในช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา รวมถึงสอบถามถึงแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการค้ า
นายแมทธิว ชี ้แจงว่าในช่วงไตรมาสแรก ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัยยังคงส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
เนื่องจากเครื่ องจักรในแต่ละสายการผลิตยังไม่สามารถกลับมาดําเนินการได้ อย่างเต็มที่ คณะทํางานจึงได้ ปรั บ
แผนการผลิ ต โดยเน้ น ไปที่ การผลิ ต สิ น ค้ าในรู ป แบบของกระป๋ องที่ ส ามารถทํ าการผลิ ต ได้ เพื่ อไม่ใ ห้ เ กิ ด การ
หยุดชะงักด้ านการขาย เสียโอกาสทางการค้ า หรื อสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเนื่องจากชาเขียว โออิชิ ถือได้ ว่า
เป็ นผู้นําในตลาดเครื่ องดื่มดังกล่าว รวมถึงมีการปรั บเปลี่ยนแผนการตลาดอย่างรวดเร็ วตามสถานการณ์ และ
วางกลยุทธ์อย่างรอบคอบรัดกุมด้ วย
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงเรื่ องการขยายตัวทางธุรกิจออกไปยังต่างประเทศว่าจะมีการวางแผนทาง
การตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร รวมถึงความคาดหมายสําหรับการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจของสาหร่ ายทอด
กรอบภายใต้ ชื่อสินค้ า “โอโนริ ”
นายแมทธิ ว ชีแ้ จงว่าบริ ษัทต้ องการขยายฐานการตลาดออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ ช่องทาง
เดี ย วกับ บริ ษัท อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ง้ จํ า กัด ซึ่ง ในปั จ จุ บัน ขยายไปในหลายประเทศและ
คณะทํางานได้ พิจารณาการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าเพื่อรักษาสิทธิในประเทศที่จะขยายตลาดของบริ ษัทซึง่
จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีโครงการผลิตอาหารว่าง (Snacks) ประเภทขนม ข้ าวอบ/ข้ าวทอด
(Rice Cracker) ซึง่ ผลิตภัณฑ์แรกที่ได้ ดําเนินการแล้ วคือ สาหร่ ายทอดกรอบภายใต้ ชื่อสินค้ า “โอโนริ ” ซึ่งคาดว่า
น่าจะได้ รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภค
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ คอฟฟิ โอ
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นายแมทธิว ชีแ้ จงว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ กาแฟ คอฟฟิ โอ บริ ษัทได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทอื่นที่บริ ษัท
ได้ ลงทุนดําเนินการ แต่เหตุอทุ กภัยที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสายการผลิตดังกล่าวทําให้ ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้ และในขณะนี ้บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการผลิตชาเขียวซึง่ เป็ นสินค้ าหลักและมีแผนการส่งเสริ ม
การขายได้ รับผลบตอบรับที่ดีมากจากผู้บริ โภคก่อน แต่บริ ษัทจะยังคงดําเนินการผลิตตามแผนที่วางไว้ เมื่อมีความ
พร้ อม
นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานงบกระแสเงินสดของบริ ษัท ในช่วงรอบสองปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้ ในผลประกอบการมีสดั ส่วนน้ อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ ้น และภายในห้ าปี ถัดไป บริ ษัทได้
วางแผนการดําเนินงานทางด้ านการเงินไว้ อย่างไร จําเป็ นต้ องออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องหรื อไม่
นายไพบูลย์ คุจารี วณิช ชี ้แจงว่า หากยอดขายมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นทางบริ ษัทก็มีความจําเป็ น
ในการลงทุนเพิ่มมากขึ ้นเพื่อรองรับยอดขายที่เกิดขึ ้นเช่นกัน
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริ ษัทมีความต้ องการที่จะขยายธุรกิจเพิ่ม
มากขึน้ ย่อมส่งผลให้ การลงทุนต้ องเพิ่ มขึน้ ด้ วย ดังนัน้ หากบริ ษัทขยายธุรกิจเท่ากับ Operation Cash flow
จะเท่ากับเป็ นการจํากัดการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท หากต้ องการให้ ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ ้น จําเป็ นต้ อง
มีเงินทุนจํานวนมาก ดังนัน้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จงึ มีความจําเป็ นรวมถึงช่วยให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างก้ าวกระโดดซึง่ ย่อมส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นด้ วยเช่นกัน
นายธีรชาติ กิจรุ่ งเรื องไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวนหุ้นที่ปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ว่า
เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะมีการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเพิ่มมากขึน้ และบริ ษัทมีแนวคิดจะออกจากตลาด
หลักทรัพย์หรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า กรรมการบริ ษัทไม่สามารถข้ องเกี่ยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้
และไม่มีนโยบายที่จะนําหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้น เสนอให้ บริ ษัทจัดกิจกรรมพบปะกับผู้ลงทุนเพื่อชีแ้ จงข้ อมูลทางธุรกิจและการดําเนินงาน
ของบริ ษัทแก่นกั วิเคราะห์ หลักทรั พย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่ต้องการทราบข้ อมูลของบริ ษัท เช่น การเข้ าร่ วม
ในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นต้ น
ประธานฯ แจ้ งว่าจะให้ คณะทํางานรับเรื่ องดังกล่าวไว้ พิจารณาดําเนินการต่อไป
นายทวิรวัตร พึ่งรั ศมี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็ นไปได้ ของบริ ษัทสําหรั บโอกาสทางธุรกิจ
แฟรนไชส์ รวมทังแสดงความคิ
้
ดเห็น เสนอแนะให้ จดั ตังที
้ มงานนักลงทุนสัมพันธ์
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นายแมทธิว ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์และปั จจุบนั มีจํานวนสองสาขา
ในจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ในอนาคตหากบริ ษัทต้ องการที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ บริ ษัทควรมียอดขายที่เพิ่มขึ ้นซึง่ จะเป็ น
การจูงใจให้ นกั ธุรกิจสนใจเข้ าร่ วมธุรกิจแฟรนไชส์กบั บริ ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และขอปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ลงชื่อ

เลขานุการบริ ษัท
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