วันที่ 29 มีนาคม 2556
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
รายงานประจําปี ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
สารสนเทศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
บทนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริ ษัท
ข้ อมูลกรรมการอิ สระของบริ ษัทที่ เ สนอชื่ อให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิ จ ารณาเป็ นผู้รั บ มอบฉัน ทะ
กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี
2556 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุ งเทพ
รอยัล เมอริ เดี ยน เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน กรุ ง เทพมหานคร 10330 โดยมี ระเบี ยบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการที่ ประชุมได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2555 ของ
บริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยบริ ษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุม
ดัง กล่าวให้ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิ ช ย์
ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบสําเนารายงานการประชุมมาพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท การบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ งตรงตามมติ ข อง
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นจึ ง เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2555 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง แสดงผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2555
ดัง ปรากฏในรายงานประจํ าปี ซึ่ง ได้ จัดส่ง ให้ กับ ผู้ถื อหุ้น พร้ อมหนัง สื อเชิ ญ ประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2555
และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ดังรายละเอียดในหน้ าที่ 125 ถึงหน้ าที่ 204 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับ
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นอนุมัติ งบการเงิ นสําหรั บปี สิ น้ สุดวันที่
31 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี แ ละได้ ผ่ า น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทมีน โยบายจัด สรรเงิ น กํ าไรประจํ าปี โดยการจ่ ายเงิ น ปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น เมื่ อ
ปรากฏว่า
1.
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทมีกําไร
2.
บริ ษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3.
บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้
4.
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
5.
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่า 40% ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตามกฎหมายและภาษี เงินได้
ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 653,833,120 บาท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่ อ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556 จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการ ประจําปี 2555
และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็ น
เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 412,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้ านห้ าแสนบาท) หรื อประมาณ
ร้ อยละ 63.07 ของกํ าไรสุทธิ รวมประจํ าปี 2555 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่าย
เงิ น ปั น ผลของบริ ษัท โดยไม่ต้ องจัด สรรกํ าไรสุท ธิ เ ป็ นทุน สํ า รองตามกฎหมายอี ก
เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล สําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี 2555
ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ นเงิ นประมาณ 300,000,000
บาท (สามร้ อยล้ า นบาท) โดยจ่ า ยเมื่ อ วัน ที่ 7 กัน ยายน 2555 จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
(หกสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินประมาณ 112,500,000 บาท (หนึง่ ร้ อยสิบสองล้ านห้ าแสน
บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึง่ บาทหกสิบสตางค์) เป็ นเงิน
ประมาณ 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนด
แล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลประกอบการ
ประจําปี 2555 และกําไรสะสม ในคราวนี ้ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบ
สตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 112,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยสิบสองล้ านห้ าแสน
บาท) แก่ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษัทที่ มีชื่อปรากฏในสมุด ทะเบี ยนผู้ถื อหุ้น ณ วัน ที่
9 เมษายน 2556 โดยการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดรายชื่อ
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ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีก
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ จั ด สรรไว้ ค รบถ้ วนตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว ทั ง้ นี ้
กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 17 กํ าหนดว่า ในการประชุม ผู้ถื อหุ้น สามัญ ประจํ า ปี
ทุก ครั ง้ ให้ ก รรมการหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจํ านวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ น จาก
ตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่ พ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม
(1/3) ก็ ใ ห้ ใ ช้ จํานวนที่ ใกล้ เคี ยงกันกับ หนึ่ง ในสาม (1/3) ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่ง พ้ นจาก
ตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

3. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
4. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา
ความเหมาะสม อัน ประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ คุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ รวมถึ ง องค์ ป ระกอบของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษั ท
ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ ผ่านมา คณะกรรมการ
สรรหาได้ ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 คน ที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของบุคคลทัง้ 4 คน ตามรายละเอียดที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร นายพิ ษณุ วิเชี ยรสรรค์
และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน
มีนาคม 2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ซึง่ ได้ พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบ
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ
และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทั ง้ ภาระหน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ อ เห็ น ชอบให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ ก ารกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน โดยมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2555 ปรากฏอยู่
ในหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 78 ของรายงานประจําปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็ นจํ านวนเงิ นไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยแล้ ว และอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ของธุรกิจ เพื่อให้ เงินบําเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการประจํ า ปี 2556 เป็ นจํ า นวน
32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็ นรายบุ ค คลประจํ า ปี 2555 ปรากฏอยู่ ใ นหมวด “ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 78 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ ได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี
2556 เป็ นจํานวน 32,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และกําหนดค่ าตอบแทน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กํ า หนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
สําหรั บงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดังนี ้
1.

นายนิรันดร์

ลีลาเมธวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรื อ

2.

นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรื อ

3.

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และกําหนดค่าสอบบัญชีของเป็ นเงินจํานวน 2,328,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2555
ซึ่งกําหนดไว้ 2,227,000 บาท เป็ นจํานวน 101,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณ
งานตามแผนงานและรายการบัญ ชี เ พิ่ ม ขึ น้
ทั ง้ นี ้ ผู้ สอบบัญ ชี ทัง้ 3 ท่ า นไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ สู อบ
บัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายนิ รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3757 หรื อนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 7900
คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
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ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,328,000 บาท
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทํารายการเข้ าซือ้ ที่ดินของบริ ษัทย่ อยจากบริ ษัท อุตสาหกรรม
นํา้ ตาลชลบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามที่ บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด (“โออิชิ เทรดดิ ้ง”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้
เช่าที่ดินเนื ้อที่รวม 182-2-19 ไร่ ซึง่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอ
บ้ านบึง จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1150 เลขที่ดิน 22 หน้ าสํารวจ 38 (“ที่ดินที่เช่า”)
จากของบริ ษัท อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี จํากัด (“อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี”) ซึง่ เป็ น
นิ ติบุคคลที่ มีก ลุ่มผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกันกับบริ ษัท สํ าหรั บ โครงการก่ อสร้ าง
อาคารโรงงานและติดตัง้ ระบบของครั วกลางใหม่ (“โครงการครั วกลางใหม่”) เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ ก าร จํ านวน 310,000 บาทต่อเดือน รวมมูล ค่าตลอดอายุสัญ ญา
จํานวน 7,440,000 บาท นัน้
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 อุตสาหกรรมนํ ้าตาลชลบุรี ได้ มีหนังสือแจ้ งความ
ประสงค์เสนอขายที่ดินที่เช่าแบบยกแปลงในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็ นไร่ ละ
800,000 บาท หรื อตารางวาละ 2,000 บาท และโออิชิ เทรดดิ ้งประสงค์ซื ้อที่ดินที่เช่า
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เมื่อคํานวณขนาดรายการแล้ วมีมลู ค่าคิดเป็ น 4.73% ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หรื อ NTA ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (NTA= 3,088,054,266 บาท) ซึง่ มี
ขนาดรายการมากกว่า 3% ของ NTA ซึง่ ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันต้ องขออนุมตั ิ
จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยคะแนน
เสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่ มาประชุมและมีสิท ธิ
ออกเสี ย งลงคะแนน โดยไม่นับ รวมส่ ว นของผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่
เกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึง บริ ษัท
ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพี่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
รายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เพี่ อประกอบการพิ จารณาอนุมัติการทํ ารายการด้ วย (โดยรายละเอีย ดปรากฎตาม
สารสนเทศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4-5)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
พิ จ ารณาโดยไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ เ ห็ น ชอบ
การเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด กับบริ ษัท
อุ ต สาหกรรมนํ า้ ตาลชลบุ รี จํ า กั ด ในการซื อ้ ที่ ดิ น จํ า กั ด ที่ ดิ น เนื อ้ ที่ ร วม
182-2-19 ไร่ ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 283/1 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้ านบึง
จังหวัดชลบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1150 เลขที่ดิน 22 หน้ าสํารวจ 38 แบบเหมายก
แปลงในราคาในราคารวม 146,038,000 บาท คิดเป็ นไร่ ละ 800,000 บาท
หรื อตารางวาละ 2,000 บาท สําหรั บ โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงานและ
ติดตังระบบของครั
้
วกลางใหม่ และเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 11

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนํ าเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิ จารณา
อนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
บริ ษัทกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ตังแต่
้ วนั ที่ 9 เมษายน 2556 จนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่ง
แบบใด (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7) และนําไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วย
อนึ่ง หากท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระ บริ ษัท ขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้ แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทดังนี ้
1)

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

2)

นายชัย จรุ งธนาภิบาล

3)

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
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ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรั กษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
คํ า ถามล่ ว งหน้ าได้ ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ chitkasem.m@oishigroup.com หรื อ โทรสารหมายเลข 02-785-8889
โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึง่ บริ ษัทจะได้ รวบรวมคําถามเพื่อชี ้แจงต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ คุจารี วณิช)
เลขานุการบริ ษัท
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