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บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 

วันที่ 25 เมษายน 2555 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 

9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 

10. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 

11. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ 

12. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ นายนิรันดร์ 

ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4439 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ

การลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง 

เร่ิมประชุม เวลา 14.30 น. 
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นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

เม่ือเร่ิมประชมุมีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 124 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

จํานวน 119 ราย รวมเป็นจํานวน 243 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 168,536,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8859 ของ

จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 

กลา่วคือ มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเกินกวา่ 25 คนและมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท (ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 

จึงมีจํานวนผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 174 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

จํานวน 159 ราย รวมเป็นจํานวน 333 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 169,795,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.5574 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท) 

ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 พร้อมทัง้แนะนํากรรมการ และ

ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ท่ีเข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น จากนัน้ ได้

มอบหมายให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เลขานกุารบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

1. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ TSD 

ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีรวบรวมและตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม 

หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสังเกตุการณ์การนับคะแนนก็สามารถ

กระทําได้ 

2. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียง

ตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

3. ถ้ามีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นเฉพาะท่ีไม่เห็นชอบหรือ 

งดออกเสียงยกมือพร้อมกับลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้

ท่านผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุ และจดัสง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือรวบรวมคะแนน 

4. สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ

หรือไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนบัคะแนนของ

ท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพ่ือความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ี 

ผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะก็ขอให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเหมือนกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 

5. สําหรับเสียงท่ีเห็นชอบ จะนบัจากองค์ประชมุลบด้วยเสียงท่ีไมเ่ห็นชอบและงดออกเสียง 

6. กรณีวาระใดไม่มีการส่งบัตรลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงให้ถือว่า 

ท่ีประชมุมีมติอนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 
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7. ประธานในท่ีประชุมจะทําการประกาศผลคะแนนท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในวาระถัดไปเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว

และไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ ถือหุ้ น โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้ นของผู้ เข้า

ประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตามนี ้และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมใน

แต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งช่ือและนามสกุล เพ่ือเป็นข้อมลูให้บริษัทด้วย โดยประธานฯ ดําเนินการ

ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ

เสนอรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นในช่วงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2554 ถึง

วนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมดํารงตําแหน่ง

กรรมการในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2554 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554  

ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1 ท่ีได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2554 ซึง่ประชมุวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ตามท่ีเสนอทกุประการ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย     168,941,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจาก 

  คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จง 
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นายแมทธิว รายงานต่อท่ีประชุมว่าในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืม 5,365  

ล้านบาท เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 5.3% ซึง่มีปัจจยัสําคญัมาจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น ชาคูลล์ซ่า และฟรุตโตะ 

ทัง้นี ้ธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีอตัราการเติบโตน้อยกว่าท่ีคาดไว้โดยมีกําไรสทุธิจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 633 ล้านบาท 

ลดลงจากปีท่ีแล้ว 18.5% เน่ืองจาก เหตกุารณ์สนึามิในประเทศญ่ีปุ่ นส่งผลให้รายการชิงโชค “ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊งค์

กบัโออิชิ ภาค 3” ไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร และเหตุการณ์นํา้ท่วมในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขนัใน

ตลาดชาเขียวท่ีสงูขึน้ด้วย 

สําหรับธุรกิจอาหารมีรายได้ในปี 2554 จํานวน 4,136 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึน้  13.6%  

อนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้จากสาขาเดิมและจากสาขาใหมม่ากกวา่ยอดขายของสาขาท่ีถกูปิด โดยในรอบปี

ท่ีผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขาใหมจํ่านวน 23 สาขา และปิดสาขาท่ีสว่นใหญ่เป็นสาขาขนาดเลก็ซึง่มีผลประกอบการ

ไม่ดีจํานวน 28 สาขา ทําให้บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 120 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) และมีกําไรจากธุรกิจอาหาร

จํานวน 175 ล้านบาท หรือลดลง 11.6%  

ทัง้นีบ้ริษัทมีรายได้รวม 9,677 ล้านบาท กําไรสุทธิรวม 808 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว 

17.7% 

นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รายงานให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมถงึผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมแต่

ด้วยบริษัทได้ทําประกนัภยัไว้กบับริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั โดยได้รับความคุ้มครองจากการประกนัภยัสรรพภยั 

(Industrial All Risks (IAR)) ซึง่คุ้มครองความเสียหายในสว่นของทรัพย์สินท่ีเสียหายและสญูหายอนัเน่ืองมาจากเหตุ

อทุกภยั รวมถงึการประกนัภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption (BI)) ซึง่เป็นการชดเชยรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีต้องสญูเสียไปในช่วงเวลาท่ีได้รับความเสียหาย พร้อมทัง้รายงานคา่สินไหมทดแทนส่วน

ท่ีได้รับจากบริษัทประกนัภยั ซึง่รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุแล้ว 

นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการฟืน้ฟูโรงงาน

ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทสามารถผลิตสินค้าจากสายการผลิต 

Cold Aseptic Filling (CAF) และสายการผลิต PET Hot filled (PET) ได้สายการผลิตละ15 ล้านขวดต่อเดือน รวมถึง

คาดว่าในเดือนกันยายน 2555 สายการผลิต New Aseptic UHT Filling (UHT) จะมีกําลงัการผลิตได้ถึง 34  

ล้านกลอ่งตอ่เดือน ทัง้นีบ้ริษัทได้วา่จ้างผู้ผลิตภายนอก (Outsource) ในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมทัง้แบบขวด

และแบบกลอ่งเพ่ือทดแทนกําลงัการผลิตท่ีลดลงด้วย 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ 

บริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยขอให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณางบการเงินดงักล่าว

ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั ซึ่งได้ข้อสรุปว่างบการเงินนีแ้สดง

ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้องตามสมควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงรายได้อ่ืน ๆ ของบริษัทในรายการกําไรจาก 

อตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์  

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงการท่ีบริษัทต้องจ้าง Outsource เพ่ือผลิตสินค้าให้

เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภคนัน้สง่ผลกระทบตอ่ผลกําไรของบริษัทหรือไม ่อย่างไร 

นายไพบูลย์ ชีแ้จงว่ากําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ คือกําไรท่ีเกิดจากการซือ้เคร่ืองจักรเป็น

เงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ว่าบริษัทได้ทํา Forward Contract แต่ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทต้องบันทึกต้นทุน

เคร่ืองจักรตาม Spot Rate ซึง่สงูกว่า Forward Rate ทําให้เกิดกําไรจากส่วนต่างดงักล่าว ส่วนกําไรจากการ

จําหน่ายสินทรัพย์ เกิดเน่ืองมาจากการขายเคร่ืองจกัรเก่าให้กบับริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากดั สําหรับ

การวา่จ้าง Outsource เพ่ือผลิตสินค้านัน้มีผลกระทบตอ่กําไรของบริษัทเลก็น้อยเน่ืองจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้รับ

ความคุ้มครองตามประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption (BI)) ท่ีบริษัทได้ทําไว้ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั

และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 169,736,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานประจําปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 

808,126,921.71 บาท (แปดร้อยแปดล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  

จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 2.20 บาท (สองบาทย่ีสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 

412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาท) หรือประมาณร้อยละ 51.04 ของกําไรสทุธิรวมประจําปี 2554 

ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้วเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2554 

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 281,250,000 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน

สองแสนห้าหม่ืนบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ี

กฎหมายกําหนดแล้ว และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 ในคราวนีใ้น

อตัราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 131,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสน

ห้าหม่ืนบาท) แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2555  

โดยการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิ

เป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผล 

แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555  

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

จากนัน้ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรร 

เงินสํารองตามกฎหมาย รวมถงึรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ โดยมี

ผลการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 169,743,907 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการตามรายละเอียดในเอกสาร 

การประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล กรรมการ

อิสระและกรรมการสรรหา เป็นผู้ ชีแ้จง 
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นายประสิทธ์ิ 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 2555 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายอวยชยั ตนัทโอภาส  กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาผู้ ท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ 

คณุวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้พิจารณาสดัส่วนของกรรมการทัง้หมดของ

บริษัทท่ีมีอยู่ จํานวน 12 คน โดยท่ีประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณาผล 

การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงท่ีผ่านมากรณีท่ีผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการ

สรรหาได้พิจารณาให้เสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 4 คน คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชัย จรุงธนาภิบาล และนายอวยชัย ตนัทโอภาส ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวติัย่อและข้อมลูของบุคคลทัง้ 4 คน รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นรายบคุคล ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนบัคะแนนเสียง

ในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคนจากผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช   

เห็นด้วย 169,787,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

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 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน

มีนาคม 2556 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 

2555 ถงึเดือนมีนาคม 2556 ทกุคณะรวมกนัไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2554 

โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ให้ความเห็นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 

2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  169,791,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2555 

นายธีร์ สีอมัพรโรจน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป  

นายจีระวฒัน์ ม่วงอยู่ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับการอนุมติัในวาระท่ี 7 

และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ในวาระท่ี 8 ซึ่งรวมแล้วเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทนัน้  

เป็นเงินประเภทเดียวกนัหรือไม ่อย่างไร  

ประธานฯ ชีแ้จงว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับอนุมัติตามวาระท่ี 7 จํานวนเงินไม่เกิน 

10,000,000 บาทนัน้ เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการเป็นประจําทกุเดือน สว่นเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 

ตามวาระท่ี 8 จํานวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาทนัน้ เป็นค่าตอบแทนท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอและกําหนดจํานวน

ค่าตอบแทนตามผลประกอบการในแต่ละปี ซึ่งในปีนีผู้้ ถือหุ้ นเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

40,000,000 บาท 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงิน 

ไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

จดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยมีผลการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้ 

เห็นด้วย  169,791,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงนิสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นายวิกรม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ . 2535  

ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 หรือ 

นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7900 คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย เป็นจํานวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนับาท) และชีแ้จง

เพ่ิมเติมวา่คา่สอบบญัชีจํานวน 4,160,000 บาทท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุนัน้ เป็นคา่สอบบญัชีซึง่รวมคา่สอบ

บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมติัแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 หรือ 

นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7900 คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ของบริษัทโดยไมร่วมบริษัทย่อย จํานวน 2,227,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนับาท) ตามรายละเอียด 

ท่ีเสนอทกุประการ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  169,791,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ภายในวงเงินไม่เกิน  

3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 ท่ีได้ส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้โดยขอให้นายไพบูลย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อ 

ท่ีประชมุ 

นายไพบูลย์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดอนัดบัความน่าเช่ือถือขององค์กร (Credit Rating) 

ทัง้นี ้บริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ได้กําหนดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีระดับ “A-” (Single A Minus) และ 

แนวโน้มอันดบัเครดิตท่ีระดบั “Stable” หรือ “คงท่ี” ซึ่งถือว่ามีบริษัทมีความน่าเช่ือถือ ดงันัน้ในการขยายธุรกิจ 

และการดําเนินธุรกิจ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ได้ ทัง้นี  ้เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว 

จงึจําเป็นต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท หรือ

ในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดงันี ้

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน  :  เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท  

ประเภท : หุ้นกู้ทกุประเภท ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบุ

ช่ือผู้ ถือ ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ

คืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มี

ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ  

จํานวน : มลูคา่รวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือใน

สกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

การเสนอขาย  : เสนอขายทัง้ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุน 

รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขาย 

ในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ 

อตัราดอกเบีย้  : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี 
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายใน

วงเงินท่ีได้รับอนุมติัข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน

เพ่ิมเติมอีกได้ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving) ตามท่ี

กําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

 รวมถึงขอมอบอํานาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อจํากดั เง่ือนไขและ

รายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ 

รวมทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นัน้ ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่รวมถึงการจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสาร

ต่าง ๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง หน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น 

นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วยกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว พร้อมทัง้สอบถาม

ถงึการบริหารจดัการเงินจํานวนดงักลา่ว วา่บริษัทจะนําไปใช้ดําเนินการในเร่ืองใดบ้าง 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าการขออนุมัตินัน้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการของบริษัทตาม

รายละเอียดท่ีเสนอ ซึง่ยงัไมไ่ด้กําหนดโครงการไว้อย่างชดัเจน  

นายแมทธิว กิจโอธาน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าบริษัทมีโครงการขยายสายการผลิต Cold Aseptic 

Filling Line 2 และครัวกลางเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดและแผนการขยายสาขาร้านอาหารของ

บริษัท รวมถึงโครงการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ จึงอาจมีความต้องการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจและ

ขยายธุรกิจอันเป็นเหตุให้ต้องออกและเสนอขายหุ้ น ซึ่งการลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้ย่อมเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนแก่

บริษัทตามไปด้วย 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน :  เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท  

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุ

ช่ือผู้ ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ

คืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มี

ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  

จํานวน : มลูค่ารวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ

ในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

การเสนอขาย : เสนอขายทัง้ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ต่อ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือ

เสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุน

รายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขาย 

ในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

อาย ุ : ไมเ่กิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายใน

วงเงินท่ีได้รับอนมุติัข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน

เพ่ิมเติมอีกได้ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving) ตามท่ี

กําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

รวมถงึมอบอํานาจให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อจํากัด เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ซึ่งรวมถึงการจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารต่าง ๆ กับสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องและ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
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เป็นต้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย  169,791,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

นายวีรวิทย์ เจริญพงพันธุ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึงการแนวทางของบริษัทในการดําเนินการเพ่ือ

ป้องกันและรองรับต่อเหตุอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้แสดงความคิดเห็นโดยเสนอให้บริษัทออก

ผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายรสชาติมากขึน้ เช่นชาเขียวกลิ่นมะลิ เป็นต้น 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ชีแ้จงว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ดําเนินการทําแนวเข่ือนคอนกรีต

ล้อมรอบนิคม เพ่ือป้องกันอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี ้

รวมทัง้คณะทํางานได้หาทําเลท่ีตัง้ของสายการผลิตใหมเ่พ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดความเสียหายหาก

เกิดภยัพิบติัใด ๆ ขึน้อีก  

นายแมทธิว กิจโอธาน ชีแ้จงประเด็นการพัฒนารสชาติท่ีหลากหลายของผลิตภัณฑ์ว่า

คณะทํางานได้ดําเนินการคิดค้นและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ซึง่ได้สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 

เพ่ือรองรับและตอบสนองให้ทนัต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น ชาเขียวรสเก็กฮวย และโกจิ 

เบอร์ร่ี ชาเขียวรสผลไม้ ฟรุตโต๊ะ รสมิกซ์เบอร์ร่ี รสกรีนแอปเปิ้ล รสยูสอุอเร้นจ์ผสมเลมอน รสสตรอเบอร์ร่ี และ 

รสโกจิ เบอร์ร่ี รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือโออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นต้น รวมถึงชีแ้จงว่าบริษัทมีการวางแผน 

ทางการตลาด กําหนดกลยทุธ์ และพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือเป้าหมายในการเป็นผู้ นําในตลาดเคร่ืองด่ืม 

นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการวางแผนและทิศทางการตลาดในอนาคตเก่ียวกับ 

การกระจายสินค้าออกสูร้่านค้าปลีก 

นายแมทธิว ชีแ้จงว่าคณะทํางานอยู่ระหว่างการศึกษาเก่ียวกับแผนการตลาดสําหรับการกระจาย

สินค้าออกสูร้่านค้าปลีก ซึง่คาดวา่น่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค   



นายชาย มโนภาส ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตขุองสินค้าท่ีมีปริมาณไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ

ของผู้บริโภคในท้องตลาด รวมทัง้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดทางธุรกิจการเปิดร้านชาเขียวแบบชงด่ืมเพ่ือ  

เพ่ิมมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ 

นายแมทธิว ชีแ้จงถึงแผนงานการขยายธุรกิจทัง้สายธุรกิจเคร่ืองด่ืม และธุรกิจอาหารพอสงัเขป 

พร้อมขอบคณุตอ่ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณา  

นายธํารง อนนัต์ทวีผล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึยอดขายและสถานะทางการเงินของบริษัทสําหรับปี 

2555 ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา รวมถงึสอบถามถงึแผนการตลาดและกลยทุธ์ทางการค้า 

นายแมทธิว ชีแ้จงวา่ในช่วงไตรมาสแรก ผลกระทบจากเหตอุทุกภยัยงัคงส่งผลกระทบต่อบริษัท

เน่ืองจากเคร่ืองจกัรในแต่ละสายการผลิตยังไม่สามารถกลบัมาดําเนินการได้อย่างเต็มท่ี คณะทํางานจึงได้ปรับ

แผนการผลิตโดยเน้นไปท่ีการผลิตสินค้าในรูปแบบของกระป๋องท่ีสามารถทําการผลิตได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการ

หยุดชะงกัด้านการขาย เสียโอกาสทางการค้า หรือสญูเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเน่ืองจากชาเขียว โออิชิ ถือได้ว่า

เป็นผู้ นําในตลาดเคร่ืองด่ืมดงักล่าว รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์และ    

วางกลยทุธ์อย่างรอบคอบรัดกมุด้วย 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึเร่ืองการขยายตวัทางธุรกิจออกไปยงัต่างประเทศว่าจะมีการวางแผนทาง

การตลาดและกลยทุธ์ทางธุรกิจอย่างไร รวมถงึความคาดหมายสําหรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของสาหร่ายทอด

กรอบภายใต้ช่ือสินค้า “โอโนริ” 

นายแมทธิว ชีแ้จงว่าบริษัทต้องการขยายฐานการตลาดออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ช่องทาง

เดียวกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งในปัจจุบันขยายไปในหลายประเทศและ

คณะทํางานได้พิจารณาการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพ่ือรักษาสิทธิในประเทศท่ีจะขยายตลาดของบริษัทซึง่

จะสง่ผลดีตอ่บริษัทเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้บริษัทได้มีโครงการผลิตอาหารว่าง (Snacks) ประเภทขนม ข้าวอบ/ข้าวทอด 

(Rice Cracker) ซึง่ผลิตภณัฑ์แรกท่ีได้ดําเนินการแล้วคือ สาหร่ายทอดกรอบภายใต้ช่ือสินค้า “โอโนริ” ซึ่งคาดว่า

น่าจะได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึทิศทางการตลาดของผลิตภณัฑ์กาแฟ คอฟฟิโอ  
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นายแมทธิว ชีแ้จงว่าเน่ืองจากผลิตภณัฑ์กาแฟ คอฟฟิโอ บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทอ่ืนท่ีบริษัท  

ได้ลงทนุดําเนินการ แต่เหตอุทุกภยัท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อสายการผลิตดงักล่าวทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ 

ตามแผนท่ีวางไว้ และในขณะนีบ้ริษัทให้ความสําคญักบัการผลิตชาเขียวซึง่เป็นสินค้าหลกัและมีแผนการส่งเสริม

การขายได้รับผลบตอบรับท่ีดีมากจากผู้บริโภคก่อน แตบ่ริษัทจะยงัคงดําเนินการผลิตตามแผนท่ีวางไว้เม่ือมีความ

พร้อม  

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานงบกระแสเงินสดของบริษัท ในช่วงรอบสองปี 

ท่ีผ่านมา เน่ืองจากรายได้ในผลประกอบการมีสดัส่วนน้อยกว่ารายจ่ายท่ีเกิดขึน้ และภายในห้าปีถดัไป บริษัทได้

วางแผนการดําเนินงานทางด้านการเงินไว้อย่างไร จําเป็นต้องออกหุ้นกู้อย่างตอ่เน่ืองหรือไม ่

นายไพบูลย์ คจุารีวณิช ชีแ้จงว่า หากยอดขายมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ทางบริษัทก็มีความจําเป็น

ในการลงทนุเพ่ิมมากขึน้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเกิดขึน้เช่นกนั 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากบริษัทมีความต้องการท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ิม

มากขึน้ย่อมส่งผลให้การลงทุนต้องเพ่ิมขึน้ด้วย ดงันัน้ หากบริษัทขยายธุรกิจเท่ากบั Operation Cash flow  

จะเท่ากบัเป็นการจํากดัการเจริญเติบโตของบริษัท หากต้องการให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากขึน้ จําเป็นต้อง

มีเงินทนุจํานวนมาก ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จงึมีความจําเป็นรวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ

ได้อย่างก้าวกระโดดซึง่ย่อมสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกนั  

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวนหุ้นท่ีปรากฏอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ว่า

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะมีการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเพ่ิมมากขึน้ และบริษัทมีแนวคิดจะออกจากตลาด

หลกัทรัพย์หรือไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ กรรมการบริษัทไม่สามารถข้องเก่ียวกบัการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

และไมมี่นโยบายท่ีจะนําหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์แตอ่ย่างใด 

ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมพบปะกับผู้ลงทุนเพ่ือชีแ้จงข้อมูลทางธุรกิจและการดําเนินงาน

ของบริษัทแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุน และสื่อมวลชนท่ีต้องการทราบข้อมลูของบริษัท เช่น การเข้าร่วม 

ในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้น  

ประธานฯ แจ้งวา่จะให้คณะทํางานรับเร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

นายทวิรวตัร พึ่งรัศมี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ของบริษัทสําหรับโอกาสทางธุรกิจ   

แฟรนไชส์ รวมทัง้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้จดัตัง้ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
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นายแมทธิว ชีแ้จงวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์และปัจจุบนัมีจํานวนสองสาขา

ในจงัหวดัภเูก็ต ซึง่ในอนาคตหากบริษัทต้องการท่ีจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทควรมียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ซึง่จะเป็น

การจงูใจให้นกัธุรกิจสนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์กบับริษัท 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

ลงช่ือ   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายณรงค์ ศรีสอ้าน) 

ลงช่ือ   เลขานกุารบริษัท 




