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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
วันที( 25 เมษายน 2555
ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ I ชัน/ 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินีกรุ งเทพ รอยัลเมอริ เดียน
เลขที( 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
**********************
กรรมการที(เข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายณรงค์
นายฐาปน
นายวิกรม
นายชัย
นางสาวพจนีย์
นายประสิทธิ:
นายแมทธิว
นายสิทธิชยั
นายอวยชัย
นายพิษณุ
นายปณต
นางสุรีย์พร

ศรี สอ้ าน
สิริวฒ
ั นภักดี
คุ้มไพโรจน์
จรุ งธนาภิบาล
ธนวรานิช
โฆวิไลกูล
กิจโอธาน
ชัยเกรียงไกร
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 าร่วมประชุม 2 คน คือ นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขทีC 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทีC
4439 ซึงC เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
โดยมีเจ้ าหน้ าทีCจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ
การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
เริ(มประชุม เวลา 14.30 น.
นายณรงค์ ศรี สอ้ าน ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีCประธานในทีCประชุม แจ้ งให้ ทีCประชุมทราบว่า
เมืCอเริCมประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นทีCเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 124 ราย และผู้ถือหุ้นทีCได้ มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
จํานวน 119 ราย รวมเป็ นจํานวน 243 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 168,536,096 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.8859 ของ
จํานวนหุ้น ทีC จํ าหน่า ยแล้ วทังJ หมดจํานวน 187,500,000 หุ้น ครบองค์ ป ระชุมตามข้ อบัง คับของบริ ษัท ข้ อ 35
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กล่าวคือ มีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นทีCจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ัJ
ษัท (ทั Jงนี J ภายหลังจากเปิ ดการประชุมไปแล้ วได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิCมเติม
จึงมีจํานวนผู้ถือหุ้นทีCเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 174 ราย และผู้ถือหุ้นทีCได้ มอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม
จํานวน 159 ราย รวมเป็ นจํานวน 333 ราย ถือหุ้นรวมกันทั Jงสิ Jน 168,497,995 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 90.5574 ของ
จํานวนหุ้นทีCจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
J
ษัท)
ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 พร้ อมทังแนะนํ
J
ากรรมการ และ
ผู้สอบบัญ ชี จากบริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํ ากัด ทีC เข้ าร่ ว มประชุมดัง รายนามข้ า งต้ น จากนันJ ได้
มอบหมายให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จดั การ ชี Jแจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ทีCประชุมทราบ ดังนี J
1.

บริษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ TSD
ซึงC เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าทีCรวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม
หากผู้ถื อหุ้น ท่า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะร่ วมสังเกตุก ารณ์ การนับ คะแนนก็ส ามารถ
กระทําได้

2.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนันJ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียง
ตามจํานวนหุ้นทีCทา่ นถืออยูห่ รื อรับมอบฉันทะมา

3.

ถ้ ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็น ชอบหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะทีCไม่เห็ นชอบหรื อ
งดออกเสียงยกมือพร้ อมกับลงคะแนนและลงลายมือชืCอในบัตรลงคะแนนทีCได้ แจกให้
ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และจัดส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าทีCของบริ ษัทเพืCอรวบรวมคะแนน

4.

สําหรับผู้รับมอบฉันทะทีCผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริ ษัทจะนับคะแนนของ
ท่านจากใบมอบฉันทะเลย เพืCอความสะดวกของทุกท่าน แต่สําหรับผู้รับมอบฉันทะทีC
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก็ขอให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นทีCมาประชุมด้ วยตนเอง

5.

สําหรับเสียงทีCเห็นชอบ จะนับจากองค์ประชุมลบด้ วยเสียงทีCไม่เห็นชอบและงดออกเสียง

6.

กรณี ว าระใดไม่มี ก ารส่ง บัต รลงคะแนนว่ า ไม่ เ ห็ น ชอบ หรื อ งดออกเสี ย งให้ ถื อ ว่ า
ทีCประชุมมีมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์

7.

ประธานในทีCประชุมจะทําการประกาศผลคะแนนทีCรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีCเข้ า
ประชุมทังด้
J วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในวาระถัดไปเพืC อความสะดวก รวดเร็ ว
และไม่เ ป็ นการเสีย เวลาท่า นผู้ถื อหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํ า นวนหุ้น ของผู้เ ข้ า
ประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
J
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จึงขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับทราบตามนี J และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิCมเติมใน
แต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ งชืCอและนามสกุล เพืCอเป็ นข้ อมูลให้ บริ ษัทด้ วย โดยประธานฯ ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี J
วาระที( 1

ประธานแจ้ งเพื(อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อทีCประชุมว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ
เสนอรายชืCอผู้ทีCเหมาะสมดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงวันทีC 6 ธันวาคม 2554 ถึง
วันทีC 6 กุมภาพันธ์ 2555 ทังJ นี J ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชืCอผู้ทีCเหมาะสมดํารงตําแหน่ง
กรรมการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
วาระที( 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื(อวันที( 28 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
ซึงC ประชุมเมืCอวันทีC 28 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิCงทีCส่งมาด้ วยลําดับทีC 1 ทีCได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครังJ นี J
ทีCประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2554 ซึงC ประชุมวันทีC 28 เมษายน 2554 ตามทีCเสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
เห็นด้ วย

168,941,098

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที( 3

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

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554 และ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดทีCปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี Jแจง
นายแมทธิ ว รายงานต่อ ทีC ป ระชุมว่า ในปี 2554 บริ ษั ท มีร ายได้ จ ากธุร กิ จ เครืC อ งดืC ม 5,365
ล้ านบาท เพิCมจากปี ทีCแล้ ว 5.3% ซึCงมีปัจจัยสําคัญมาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ชาคูลล์ซ่า และฟรุ ตโตะ
ทั Jงนี J ธุรกิจเครืC องดืCมมีอตั ราการเติบโตน้ อยกว่าทีCคาดไว้ โดยมีกําไรสุทธิจากธุรกิจเครืC องดืCมจํานวน 633 ล้ านบาท
ลดลงจากปี ทีCแล้ ว 18.5% เนืCองจาก เหตุการณ์สนึ ามิในประเทศญีCปนส่
ุ่ งผลให้ รายการชิงโชค “ไปแต่ตวั ทัวร์ ยกแก๊ งค์
กับโออิชิ ภาค 3” ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าทีCควร และเหตุการณ์นําJ ท่วมในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันใน
ตลาดชาเขียวทีCสงู ขึ Jนด้ วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
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สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ อาหารมี ร ายได้ ในปี 2554 จํ า นวน 4,136 ล้ านบาท หรื อ เพิC ม ขึ นJ 13.6%
อันเนืCองมาจากยอดขายทีCเพิCมขึ Jนจากสาขาเดิมและจากสาขาใหม่มากกว่ายอดขายของสาขาทีCถกู ปิ ด โดยในรอบปี
ทีCผ่านมาบริษัทได้ เปิ ดสาขาใหม่จํานวน 23 สาขา และปิ ดสาขาทีCสว่ นใหญ่เป็ นสาขาขนาดเล็กซึCงมีผลประกอบการ
ไม่ดีจํานวน 28 สาขา ทําให้ บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
J Jน 120 สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย) และมีกําไรจากธุรกิจอาหาร
จํานวน 175 ล้ านบาท หรือลดลง 11.6%
ทังJ นีบJ ริ ษัทมีรายได้ รวม 9,677 ล้ านบาท กํ าไรสุทธิ ร วม 808 ล้ านบาท ซึCงลดลงจากปี ทีCแล้ ว
17.7%
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รายงานให้ ทีCประชุมทราบเพิCมเติมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์นํ Jาท่วมแต่
ด้ วยบริ ษัทได้ ทําประกันภัยไว้ กบั บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด โดยได้ รับความคุ้มครองจากการประกันภัยสรรพภัย
(Industrial All Risks (IAR)) ซึงC คุ้มครองความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินทีCเสียหายและสูญหายอันเนืCองมาจาก
เหตุอุทกภัย รวมถึงการประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ซึCงเป็ นการชดเชยรายได้
จากการประกอบธุรกิจของบริ ษัททีCต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาทีCได้ รับความเสียหาย พร้ อมทังรายงานค่
J
าสินไหม
ทดแทนส่วนทีCได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย ซึCงรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ รายงานให้ ทีCประชุมทราบถึงความคืบหน้ าของการฟื Jนฟูโรงงาน
ทีCได้ รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยในเดือนมีนาคม 2555 บริ ษัทสามารถผลิตสินค้ าจากสายการผลิต
Cold Aseptic Filling (CAF) และสายการผลิ ต PET Hot filled (PET) ได้ สายการผลิ ตละ15 ล้ านขวดต่อเดื อน
รวมถึงคาดว่าในเดือนกันยายน 2555 สายการผลิต New Aseptic UHT Filling (UHT) จะมีกําลังการผลิตได้
ถึง 34 ล้ านกล่องต่อเดือน ทังนี
J Jบริ ษัทได้ ว่าจ้ างผู้ผลิตภายนอก (Outsource) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครืC องดืCมทังJ
แบบขวดและแบบกล่องเพืCอทดแทนกําลังการผลิตทีCลดลงด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณา
ทีCประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2554 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริษัท ตามรายละเอียดทีCเสนอทุกประการ
วาระที( 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน/ สุดวันที( 31 ธันวาคม 2554 พร้ อมทัง/ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ JนสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2554
พร้ อมทังรายงานของผู
J
้ สอบบัญชี ตามรายละเอียดทีCปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ทีCได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เป็ นผู้ชี Jแจง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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นายไพบูลย์ แจ้ งต่อทีCประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณางบการเงินดังกล่าว
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึCงได้ ข้อสรุ ปว่างบการเงินนี Jแสดง
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสดถูกต้ องตามสมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีC
รับรองทัวC ไป
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้ อืCน ๆ ของบริ ษัทในรายการกําไรจาก
อัตราแลกเปลีCยนสุทธิ และกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการทีC บริ ษั ทต้ องจ้ าง Outsource เพืC อผลิตสิน ค้ าให้
เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภคนันส่
J งผลกระทบต่อผลกําไรของบริ ษัทหรือไม่ อย่างไร
นายไพบูลย์ ชี Jแจงว่ากําไรจากอัตราแลกเปลีCยนสุทธิ คือกําไรทีCเกิดจากการซื JอเครืC องจักรเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ถึงแม้ ว่าบริ ษัท ได้ ทํ า Forward Contract แต่ตามมาตรฐานบัญ ชีบริ ษั ทต้ องบันทึกต้ น ทุน
เครืC องจักรตาม Spot Rate ซึCงสูงกว่า Forward Rate ทําให้ เกิดกําไรจากส่วนต่างดังกล่าว ส่วนกําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ เกิดเนืCองมาจากการขายเครืC องจักรเก่าให้ กบั บริ ษัท เต็ดตรา แพ้ ค (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับ
การว่าจ้ าง Outsource เพืCอผลิตสินค้ านันมี
J ผลกระทบต่อกําไรของบริ ษัทเล็กน้ อยเนืCองจากค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ รับ
ความคุ้มครองตามประกันภัยกรณีธรุ กิจหยุดชะงัก (Business Interruption (BI)) ทีCบริ ษัทได้ ทําไว้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติด้ว ยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิงบการเงินสําหรับ ปี สิ Jนสุดวัน ทีC
31 ธันวาคม 2554 ซึงC ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึCงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที( 5

169,736,607

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอให้ ทีC ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติก ารจ่า ยเงิ น ปั น ผลและจัด สรรเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย ซึCงรายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมทีCได้ ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นแล้ ว โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เป็ นผู้ชี Jแจง
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อทีC ประชุมว่า จากผลการดํา เนิน งานประจํา ปี 2554 บริ ษัท มีกําไรสุท ธิ
808,126,921.71 บาท (แปดร้ อยแปดล้ านหนึCงแสนสองหมืCน หกพันเก้ า ร้ อยยีCสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ )
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
5/16
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555

จึงขอเสนอจ่ า ยเงิน ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 2.20 บาท (สองบาทยีC สิ บ สตางค์ ) คิด เป็ นเงิ น ปั น ผลจ่ า ยทังJ สิ นJ
412,500,000 บาท(สีCร้อยสิบสองล้ านห้ าแสนบาท) หรื อประมาณร้ อยละ 51.04 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2554
ทังนี
J J บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้ วเมืCอวันทีC 7 กันยายน 2554
ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึCงบาทห้ าสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทั Jงสิ Jน 281,250,000 บาท (สองร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ าน
สองแสนห้ าหมืCนบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนืCองจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามทีC
กฎหมายกําหนดแล้ ว และขอเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 ในคราวนี Jใน
อัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
J Jน 131,250,000 บาท (หนึCงร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสองแสน
ห้ าหมืCนบาท) แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัททีCมีชืCอปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันทีC 4 เมษายน 2555 โดย
การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพืCอกําหนดรายชืCอผู้ถือหุ้นทีCมีสิทธิรับเงินปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองอีกเนืCองจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามทีCกฎหมายกําหนดแล้ ว ทั Jงนี Jกําหนดให้ จา่ ยเงินปั นผลแก่
ผู้ถือหุ้นในวันทีC 23 พฤษภาคม 2555
ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น สอบถามเพิC มเติ ม ถื อว่า ทีC ป ระชุมได้ รับ ทราบถึงการจ่า ยเงินปั น ผลระหว่างกาล
จากนันJ จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดทีCเสนอทุกประการ โดยมีผล
การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
เห็นด้ วย

169,743,907

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที( 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง/ กรรมการแทนกรรมการที(พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการตามรายละเอี
J
ยดในเอกสารการ
ประชุมทีCได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยขอให้ นายประสิทธิ: โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา เป็ นผู้ชี Jแจง
นายประสิทธิ: แจ้ งต่อทีCประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจํ า ปี ทุก ครั งJ ให้ กรรมการหนึC ง ในสาม (1/3) ของจํ า นวนคณะกรรมการทังJ หมดพ้ น จากตํ า แหน่ ง
ถ้ าจํานวนกรรมการทีCจะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึCงในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนทีCใกล้ เคียงกันกับ
หนึCงในสาม (1/3) ทังนี
J J กรรมการซึงC พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ของบริ ษัท มีกรรมการทีCครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4.

นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ พิจารณาผู้ทีCมีความเหมาะสม ซึCงประกอบด้ วยคุณ สมบัติ
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีCยวชาญจากหลายวิชาชีพ และได้ พิจารณาสัดส่วนของกรรมการทังหมดของ
J
บริ ษั ท ทีC มี อ ยู่ จํ า นวน 12 คน โดยทีC ป ระชุ ม ลงคะแนนเสี ย งพิ จ ารณาเป็ นรายบุ ค คล รวมถึ ง พิ จ ารณาผล
การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงทีCผ่านมากรณีทีCผ้ ูทีCได้ รับการเสนอชืCอเป็ นกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาได้ พิ จารณาให้ เสนอชืCอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืC อเลือกตั Jงกรรมการ 4 คน คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวพจนี ย์ ธนวรานิ ช นายชัย จรุ งธนาภิบ าล และนายอวยชัย ตัน ทโอภาส ทีC พ้ น จากตํา แหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึCง โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของบุคคลทังJ 4 คน รายละเอียด
ปรากฏตามสิCงทีCสง่ มาด้ วยลําดับทีC 3 ทีCได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครังJ นี J
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากเลือกตังกรรมการที
J
Cพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นรายบุคคล ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึCง โดยมีผลการนับคะแนนเสียง
ในการเลือกตังกรรมการแต่
J
ละคนจากผู้ถือหุ้นซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
1.

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
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

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

3.

นายชัย จรุ งธนาภิบาล
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

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
4.

นายอวยชัย ตันทโอภาส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที( 7

พิจารณาอนุ มั ติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 ทุกคณะรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาท) ซึงC เป็ นอัตราเดียวกับปี 2554
โดยมอบอํ านาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป ตามทีC
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นไว้ ในหนังสือเชิญประชุมทีCได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
J
ผู้ถือหุ้น ซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2555 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2556 เป็ นจํ า นวนเงิน ไม่ เ กิ น 10,000,000 บาท (สิ บ ล้ า นบาท) โดยมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ น ผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น
ซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
เห็นด้ วย

169,791,116

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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วาระที( 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555

นายธีร์ สีอมั พรโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ เสนอให้ ทีCป ระชุมพิ จารณาอนุมัติ
จ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีCสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
นายจีระวัฒน์ ม่วงอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการทีCได้ รับการอนุมตั ิในวาระทีC 7
และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ในวาระทีC 8 ซึCงรวมแล้ วเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทนันJ
เป็ นเงินประเภทเดียวกันหรื อไม่ อย่างไร
ประธานฯ ชี แJ จงว่าค่ า ตอบแทนกรรมการทีC ไ ด้ รั บ อนุมัติ ตามวาระทีC 7 จํ านวนเงิน ไม่เ กิ น
10,000,000 บาทนันJ เป็ นค่าตอบแทนทีCจา่ ยให้ แก่กรรมการเป็ นประจําทุกเดือน ส่วนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555
ตามวาระทีC 8 จํ านวนเงิน ไม่เกิ น 40,000,000 บาทนันJ เป็ นค่า ตอบแทนทีC ผ้ ูถือหุ้น เสนอและกํ าหนดจํานวน
ค่าตอบแทนตามผลประกอบการในแต่ละปี ซึCงในปี นี ผJ ้ ูถือหุ้นเสนอให้ จ่า ยค่าตอบแทนเป็ นจํา นวนเงิน ไม่เกิ น
40,000,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
J
ผู้ถือหุ้นซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 40,000,000 บาท (สีCสิบล้ านบาท) โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึCงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี J
เห็นด้ วย

169,791,246

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที( 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง/ ผู้สอบบัญชีสาํ หรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน/ สุดวันที( 31 ธันวาคม 2555
และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ ทีCประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
J ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ Jนสุด
วันทีC 31 ธันวาคม 2555 และกําหนดค่าตอบแทน โดยขอให้ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี Jแจงต่อทีCประชุม
นายวิ ก รม แจ้ งต่ อ ทีC ป ระชุ ม ว่ า ตามทีC พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535
ซึCงกําหนดให้ ทีCประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั Jงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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ตามทีCได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ เสนอทีCประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั Jงนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญ ชี รั บอนุญาตเลขทีC 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิ ริรั ตนวงศ์ ผู้สอบบัญชี รั บอนุญ าตเลขทีC 3757 หรื อ
นายบุญญฤทธิ: ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทีC 7900 คนใดคนหนึCงของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท และกํ าหนดค่าสอบบัญชี สํ าหรั บงบการเงิ นสํ าหรั บปี สิ นJ สุดวันทีC 31 ธันวาคม 2555
ของบริ ษัทโดยไม่รวมบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวน 2,227,000 บาท (สองล้ านสองแสนสองหมืCนเจ็ดพันบาท) และชี Jแจง
เพิCมเติมว่าค่าสอบบัญชีจํานวน 4,160,000 บาททีCระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมนั Jน เป็ นค่าสอบบัญชีซงึC รวมค่าสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทังหมด
J
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั ิแต่งตังนายนิ
J
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขทีC 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทีC 3757 หรื อ
นายบุญญฤทธิ: ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทีC 7900 คนใดคนหนึCงของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญชีสํ าหรั บงบการเงินสําหรับปี สิ นJ สุดวันทีC 31 ธันวาคม 2555
ของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย จํานวน 2,227,000 บาท (สองล้ านสองแสนสองหมืนC เจ็ดพันบาท) ตามรายละเอียด
ทีCเสนอทุกประการ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี J
เห็นด้ วย

169,791,276

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999

100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที( 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท

ประธานฯ เสนอให้ ทีC ประชุมผู้ถื อหุ้น อนุมตั ิก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ ภายในวงเงินไม่เกิ น
3,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอืCนในอัตราทีCเทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตามสิCงทีCส่งมาด้ วยลําดับทีC 4 ทีCได้ ส่ง
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครังJ นี J โดยขอให้ นายไพบูลย์ คุจารี วณิช เป็ นผู้ชี Jแจงรายละเอียดต่อ
ทีCประชุม
นายไพบูลย์ แจ้ งต่อทีCประชุมว่า บริ ษัท ได้ จัดอัน ดับความน่าเชืCอถือขององค์กร (Credit Rating)
ทังนี
J J บริ ษัท ทริ สเรทติ Jง จํากัด ได้ กําหนดอันดับเครดิตองค์กรของบริ ษัททีCระดับ “A-” (Single A Minus) และ
แนวโน้ มอันดับเครดิตทีCระดับ “Stable” หรื อ “คงทีC” ซึCงถือว่ามีบริ ษัทมีความน่าเชืCอถือ ดังนันJ ในการขยายธุรกิจ
และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท สามารถออกและเสนอขายหุ้น กู้ได้ ทังJ นี J เพืC อ รองรั บ การดํ า เนิ น การดัง กล่ า ว
จึงจําเป็ นต้ องขออนุมตั จิ ากทีCประชุมผู้ถือหุ้นเพืCอออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อ
ในสกุลเงินอืCนในอัตราทีCเทียบเท่าโดยมีรายละเอียดดังนี J

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :

เพืCอใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท

ประเภท

:

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ซึงC อาจเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชืCอผู้ถือหรื อไม่ระบุ
ชืCอผู้ถือ ด้ อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อ
คืนเงินต้ นครังJ เดียวเมือC ครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มี
ประกัน มี หรื อไม่มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อหุ้น กู้ หรื อหุ้นกู้อนุพ ัน ธ์ ทังJ นี J
ขึ Jนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัJ

จํานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อใน
สกุลเงินอืCนในอัตราทีCเทียบเท่า

การเสนอขาย

:

เสนอขายทังJ ภายในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศ ต่ อ
ประชาชนทัวC ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรือ
เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูลงทุน ประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุน
รายใหญ่ทงหมดหรื
ัJ
อบางส่วน ซึCงอาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครังJ เดียวหรือหลายครังJ ก็ได้

อัตราดอกเบี Jย

:

ขึ Jนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีCออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Jนๆ

อายุ

:

ไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

ขึ Jนอยูก่ บั เงืCอนไขของหุ้นกู้ทีCออกในแต่ละครังJ

เงืCอนไขอืCนๆ

:

ในกรณี ทีCบริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชําระคืนหุ้นกู้ทีCได้ ออกภายใน
วงเงินทีCได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิCมเติมอีกได้ ภายใต้ เงืCอนไขและวงเงิน (Revolving) ตามทีC
กําหนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว

รวมถึงขอมอบอํานาจให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุคคลทีC
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกําหนดหรื อเปลีCยนแปลง ข้ อจํากัด เงืCอนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ทีCเกีCยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครังJ
รวมทังให้
J มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกีCยวเนืCองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นันๆ
J ให้ สําเร็จและเป็ นไปตามทีCกฎหมายกําหนด ซึCงรวมถึงการจัดทําและยืCนคําขอและเอกสาร
ต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการทีC
เกีCยวข้ อง หน่วยงานกํากับดูแลทีCเกีCยวข้ องและ/หรือบุคคลอืCนใดทีCเกีCยวข้ องเป็ นต้ น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ถือหุ้น เห็นด้ วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว พร้ อมทั Jงสอบถาม
ถึงการบริ หารจัดการเงินจํานวนดังกล่าว ว่าบริ ษัทจะนําไปใช้ ดาํ เนินการในเรืCองใดบ้ าง
ประธานฯ ชี แJ จงว่ า การขออนุ มัติ น ันJ เพืC อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการขยายกิ จ การของบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดทีCเสนอ ซึงC ยังไม่ได้ กําหนดโครงการไว้ อย่างชัดเจน
นายแมทธิ ว กิ จโอธาน ชี JแจงเพิC ม เติมว่าบริ ษัท มีโครงการขยายสายการผลิ ต Cold Aseptic
Filling Line 2 และครัวกลางเพิCมเติม เพืCอรองรับความต้ องการของตลาดและแผนการขยายสาขาร้ านอาหารของ
บริ ษัท รวมถึงโครงการขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ จึงอาจมีความต้ องการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจและ
ขยายธุร กิจอัน เป็ นเหตุให้ ต้องออกและเสนอขายหุ้น ซึCงการลงทุนทีC เพิC มขึนJ ย่อมเพิCมมูลค่าและผลตอบแทนแก่
บริษัทตามไปด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม จึงขอให้ ทีCประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ทีCประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
J
ผู้ถือหุ้นซึงC มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี J
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน :

เพืCอใช้ ในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท

ประเภท

:

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ซึCงอาจเป็ นหุ้นกู้ชนิดระบุชืCอผู้ถือหรื อไม่ระบุ
ชืCอผู้ถือ ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อ
คืนเงินต้ นครังJ เดียวเมืCอครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มี
ประกัน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถื อหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้อนุพันธ์ ทังJ นี J
ขึนJ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัJ

จํานวน

:

มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท หรื อ
ในสกุลเงินอืCนในอัตราทีCเทียบเท่า

การเสนอขาย

:

เสนอขายทังJ ภายในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศ ต่อ
ประชาชนทัวC ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรือ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุน
รายใหญ่ทงหมดหรื
ัJ
อบางส่วน ซึงC อาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครั Jงเดียวหรื อหลายครังJ ก็ได้

อัตราดอกเบี Jย

:

ขึ Jนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีCออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัJ

อายุ

:

ไม่เกิน 10 ปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด :

ขึ Jนอยูก่ บั เงืCอนไขของหุ้นกู้ทีCออกในแต่ละครังJ

เงืCอนไขอืCนๆ

ในกรณีทีCบริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ทีCได้ ออกภายใน
วงเงินทีCได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
เพิC ม เติ ม อี ก ได้ ภายใต้ เงืC อ นไขและวงเงิ น (Revolving)
ตามทีCกําหนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว

:

รวมถึงมอบอํานาจให้ แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลทีCได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํ าหนดหรื อเปลีCยนแปลง ข้ อจํากัด เงืCอนไขและรายละเอียดต่างๆ
ทีC เ กีC ยวข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ต่ล ะประเภท/แต่ล ะชนิ ด ในแต่ละครั งJ รวมทังJ ให้ มีอํา นาจในการ
ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกีCยวเนืCองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั J ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามทีCกฎหมาย
กําหนด ซึCงรวมถึงการจัดทําและยืCนคําขอและเอกสารต่างๆ กับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการทีCเกีCยวข้ อง หน่วยงานกํากับดูแลทีCเกีCยวข้ องและ/หรื อบุคคลอืCนใดทีCเกีCยวข้ อง
เป็ นต้ น ตามรายละเอียดทีC เ สนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสีย งของผู้ถื อหุ้นซึCงมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี J
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
วาระที( 11

เรื(องอื(นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิCมเติม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี J

นายวีร วิทย์ เจริ ญพงพัน ธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการแนวทางของบริ ษัทในการดําเนินการเพืCอ
ป้องกัน และรองรั บ ต่อ เหตุอุท กภัย ทีC อาจเกิ ด ขึนJ ในอนาคต รวมทังJ แสดงความคิ ดเห็ น โดยเสนอให้ บริ ษั ท ออก
ผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลายรสชาติมากขึ Jน เช่นชาเขียวกลิCนมะลิ เป็ นต้ น
นายพิ ษณุ วิเชียรสรรค์ ชี Jแจงว่านิคมอุตสาหกรรมนวนครได้ ดําเนินการทําแนวเขืCอนคอนกรี ต
ล้ อมรอบนิคม เพืCอป้องกันอุทกภัยทีCอาจเกิดขึ JนในอนาคตซึCงคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี J
รวมทังคณะทํ
J
างานได้ หาทําเลทีCตงของสายการผลิ
ัJ
ตใหม่เพืCอเป็ นการกระจายความเสีCยงและลดความเสียหายหาก
เกิดภัยพิบตั ิใดๆ ขึ Jนอีก
นายแมทธิ ว กิ จ โอธาน ชี แJ จงประเด็ น การพั ฒ นารสชาติ ทีC ห ลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่ า
คณะทํางานได้ ดําเนินการคิดค้ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืCอง ซึCงได้ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
เพืCอรองรับและตอบสนองให้ ทนั ต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างต่อเนืCอง อาทิเช่น ชาเขียวรสเก็กฮวย และโกจิ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
25 เมษายน 2555
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เบอร์ รีC ชาเขียวรสผลไม้ ฟรุ ตโต๊ ะ รสมิกซ์ เบอร์ รีC รสกรี นแอปเปิ Jล รสยูสุออเร้ นจ์ผสมเลมอน รสสตรอเบอร์ รีC และ
รสโกจิ เบอร์ รีC รวมถึงออกผลิตภัณ ฑ์ ใ หม่คือโออิชิ ชาคูล ล์ ซ่า เป็ นต้ น รวมถึ งชีแJ จงว่า บริ ษัท มีก ารวางแผน
ทางการตลาด กําหนดกลยุทธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพืCอเป้ าหมายในการเป็ นผู้นําในตลาดเครืC องดืCม
นายวรพงศ์ แซ่หลี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการวางแผนและทิศทางการตลาดในอนาคตเกีCยวกับ
การกระจายสินค้ าออกสูร่ ้ านค้ าปลีก
นายแมทธิว ชี Jแจงว่าคณะทํางานอยู่ระหว่างการศึกษาเกีCยวกับแผนการตลาดสําหรับการกระจาย
สินค้ าออกสูร่ ้ านค้ าปลีก ซึCงคาดว่าน่าจะได้ รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค
นายชาย มโนภาส ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุของสินค้ าทีCมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของผู้บริ โภคในท้ องตลาด รวมทังแสดงความคิ
J
ดเห็น เสนอแนวคิดทางธุรกิจการเปิ ดร้ านชาเขียวแบบชงดืCมเพืCอเพิCม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์
นายแมทธิว ชี Jแจงถึงแผนงานการขยายธุรกิจทังสายธุ
J
รกิจเครืC องดืCม และธุรกิจอาหารพอสังเขป
พร้ อมขอบคุณต่อข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณา
นายธํารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงยอดขายและสถานะทางการเงินของบริษัทสําหรับปี 2555
ในช่วงต้ นปี ทีCผ่านมา รวมถึงสอบถามถึงแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการค้ า
นายแมทธิว ชี Jแจงว่าในช่วงไตรมาสแรก ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัยยังคงส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
เนืCองจากเครืC องจักรในแต่ละสายการผลิตยังไม่สามารถกลับมาดําเนินการได้ อย่างเต็มทีC คณะทํางานจึงได้ ปรับ
แผนการผลิต โดยเน้ นไปทีC การผลิต สิน ค้ า ในรู ป แบบของกระป๋ องทีCส ามารถทํา การผลิ ต ได้ เพืC อ ไม่ใ ห้ เกิ ด การ
หยุดชะงักด้ านการขาย เสียโอกาสทางการค้ า หรื อสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเนืCองจากชาเขียว โออิชิ ถือได้ ว่า
เป็ นผู้นําในตลาดเครืC องดืCมดังกล่าว รวมถึงมีการปรับเปลีCยนแผนการตลาดอย่างรวมเร็ วตามสถานการณ์และวาง
กลยุทธ์อย่างรอบคอบรัดกุด้วย
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงเรืC องการขยายตัวทางธุรกิจออกไปยังต่างประเทศว่าจะมีการวางแผนทาง
การตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร รวมถึงความคาดหมายสําหรับการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจของสาหร่ายทอด
กรอบภายใต้ ชืCอสินค้ า “โอโนริ ”
นายแมทธิว ชี Jแจงว่าบริ ษัทต้ องการขยายฐานการตลาดออกไปยังต่างประเทศโดยใช้ ช่องทาง
เดี ย วกับ บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นชัCน แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ งJ จํ า กัด ซึC งในปั จ จุบ ัน ขยายไปในหลายประเทศและ
คณะทํางานได้ พิจารณาการจดทะเบียนเครืC องหมายการค้ าเพืCอรักษาสิทธิในประเทศทีCจะขยายตลาดของบริษัทซึCง
จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทเป็ นอย่างมาก ทังนี
J J บริ ษัทได้ มีโครงการผลิตอาหารว่าง (Snacks) ประเภทขนม ข้ าวอบ/ข้ าวทอด
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(Rice Cracker) ซึCงผลิตภัณ ฑ์แรกทีC ได้ ดําเนิ นการแล้ วคือ สาหร่ ายทอดกรอบภายใต้ ชืCอสินค้ า “โอโนริ ” ซึCงคาดว่า

น่าจะได้ รับการตอบรับทีCดจี ากผู้บริโภค
ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ คอฟฟิ โอ
นายแมทธิว ชี Jแจงว่าเนืCองจากผลิตภัณฑ์กาแฟ คอฟฟิ โอ บริ ษัทได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทอืCทีCบริ ษัทได้
ลงทุนดําเนินการ แต่เหตุอุทกภัยทีCผ่านมาส่งผลกระทบต่อสายการผลิตดังกล่า วทําให้ ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามแผนทีCวางไว้ และในขณะนี Jบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการผลิตชาเขียวซึCงเป็ นสินค้ าหลักและมีแผนการส่งเสริ ม
การขายได้ รับผลบตอบรับทีCดีมากจากผู้บริ โภคก่อน แต่บริ ษัทจะยังคงดําเนิน การผลิตตามทแผนทีCวางไว้ เมืCอมี
ความพร้ อม
นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานงบกระแสเงินสดของบริ ษัท ในช่วงรอบสองปี
ทีCผ่านมา เนืCองจากรายได้ ในผลประกอบการมีสดั ส่วนน้ อยกว่ารายจ่ายทีCเกิดขึ Jน และภายในห้ าปี ถัดไป บริ ษัทได้ วาง
แผนการดําเนินงานทางด้ านการเงินไว้ อย่างไร จําเป็ นต้ องออกหุ้นกู้อย่างต่อเนืCองหรือไม่
นายไพบูลย์ คุจารี วณิช ชี Jแจงว่า หากยอดขายมีการขยายตัวเพิCมขึ Jนทางบริ ษัทก็มีความจําเป็ น
ในการลงทุนเพิCมมากขึ JนเพืCอรองรับยอดขายทีCเกิดขึ Jนเช่นกัน
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร ชี JแจงเพิCมเติมว่าเนืCองจากบริ ษัทมีความต้ องการทีCจะขยายธุรกิจเพิCม
มากขึ Jนย่อมส่งผลให้ การลงทุนต้ องเพิCมขึนJ ด้ ว ย ดังนันJ หากบริ ษั ทขยายธุร กิจเท่ากับ Operation Cash flow
จะเท่ากับเป็ นการจํากัดการเจริญเติบโตของบริ ษัท หากต้ องการให้ สว่ นแบ่งทางการตลาดเพิCมมากขึ Jน จําเป็ นต้ อง
มีเงินทุนจํานวนมาก ดังนั Jน การออกและเสนอขายหุ้นกู้จงึ มีคว่ามจําเป็ นรวมถึงช่วยให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างก้ าวกระโดดซึงC ย่อมส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นด้ วยเช่นกัน
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรื องไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจํานวนหุ้นทีCปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ว่า
เป็ นไปได้ หรื อไม่ทีCจะมีการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเพิCมมากขึ Jน และบริ ษัทมีแนวคิดจะออกจากตลาด
หลักทรัพย์หรื อไม่
ประธานฯ ชี Jแจงว่า กรรมการบริษัทไม่สามารถข้ องเกีCยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้
และไม่มีนโยบายทีCจะนําหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้น เสนอให้ บริ ษัทจัดกิจกรรมพบปะกับผู้ลงทุนเพืC อชี Jแจงข้ อมูลทางธุรกิจและการดําเนินงาน
ของบริ ษัทแก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสืCอมวลชนทีCต้องการทราบข้ อมูลของบริ ษัท เช่น การเข้ าร่ว ม
ในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นต้ น
ประธานฯ แจ้ งว่าจะให้ คณะทํางานรับเรืC องดังกล่าวไว้ พิจารณาดําเนินการต่อไป
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นายทวิรวัตร พึCงรัศมี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็ นไปได้ ของบริ ษัทสําหรับโอกาสทางธุรกิจ
แฟรนไชส์ รวมทั Jงแสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้ จดั ตั Jงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
นายแมทธิว ชี Jแจงว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสสําหรับธุรกิจแฟรนไชส์และปั จจุบนั มีจํานวนสองสาขา
ในจังหวัดภูเก็ต ซึงC ในอนาคตหากบริ ษัทต้ องการทีCจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ บริ ษัทควรมียอดขายทีCเพิCมขึ JนซึงC จะเป็ น
การจูงใจให้ นกั ธุรกิจสนใจเข้ าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์กบั บริษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืCองอืCนใดเพิCมเติม
ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทีCได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และขอปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชืCอ

ประธานทีCประชุม
(นายณรงค์ ศรี สอ้ าน)

ลงชืCอ

เลขานุการบริษัท
(นายไพบูลย์ คุจารีวณิช)
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