วันที่ 28 มีนาคม 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
รายงานประจําปี ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ 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 จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ รอยัล
เมอริ เ ดี ย น เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหานคร 10330 โดยมี ร ะเบี ย บวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2556

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการที่ ประชุมได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2556 ของ
บริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 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 2556
วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2556 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง แสดงผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2556
ดังปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556
และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ดังรายละเอียดปรากฏในหน้ าที่ 139 ถึงหน้ าที่ 219 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นอนุมัติ งบการเงิ นสําหรั บปี สิ น้ สุดวันที่
31 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี แ ละได้ ผ่ า น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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
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1.
2.
3.
4.
5.

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทมีกําไร
บริ ษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่า 40% ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตามกฎหมายและภาษี เงินได้

ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 455,572,043 บาท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2557 จึงพิ จารณาจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลประกอบการ ประจํ าปี 2556 และกํ าไร
สะสม ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 1.30 บาท (หนึ่ง บาทสามสิ บ สตางค์ ) คิ ด เป็ น
เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 243,750,000 บาท (สองร้ อยสี่สิบสามล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นบาท)
หรื อประมาณร้ อยละ 53.50 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2556 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก
เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตรา
หุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 56,250,000 บาท (ห้ าสิบหกล้ าน
สองแสนห้ าหมื่นบาท) โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 จึงขอให้ ท่ีประชุมพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 187,500,000 บาท (หนึง่ ร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านห้ าแสนบาท)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบตัง้ แต่ ปี 2554 ถึง 2556
รายการ
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
เงินปั นผลจ่ าย (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)

รวมเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)
อัตราเงินปั นผลจ่ ายต่ อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2556
455,572,043
187,500,000
1.30
0.30
1.00
243,750,000
53.50
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ปี 2555
653,833,120
187,500,000
2.20
1.60
0.60
412,500,000
63.07

ปี 2554
808,126,922
187,500,000
2.20
1.50
0.70
412,500,000
51.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
11 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิ บสตางค์ ) รวมเป็ นเงิ น
ทังสิ
้ ้น 56,250,000 บาท (ห้ าสิบหกล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาท) โดยไม่ต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจาก
ผลประกอบการ ประจําปี 2556 และกําไรสะสม ในคราวนี ้ในอัตราหุ้นละ 1 บาท
(หนึ่งบาท) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 187,500,000 บาท (หนึ่งร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ าน
ห้ าแสนบาท) แก่ ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษัท ที่ มีชื่ อปรากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น
ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 โดยการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีก
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ จั ด สรรไว้ ค รบถ้ วนตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว ทั ง้ นี ้
กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั ง้
ให้ กรรมการหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจํ านวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ น จากตํ าแหน่ ง
ถ้ าจํานวนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้
จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
1. นายณรงค์ ศรี สอ้ าน

ประธานกรรมการ

2. นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการ

3. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ กรรมการ
4. นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ
โดยกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 3 คนได้ แก่ นายณรงค์ ศรี สอ้ าน นายแมทธิว
กิจโอธาน และนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ ทศั นีย์ ได้ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณา
ความเหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท ตลอดจนผลการ
-4-

ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาได้ ลงคะแนน
เสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายมารุ
้
ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงเมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนกรรมการทังหมดที
้
่เหลืออยู่จํานวน 9 คน เห็นว่ามีสดั ส่วนที่เหมาะสม และ
กรรมการแต่ละท่านมีความสามารถและประสบการณ์ ที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริ หาร
จัดการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจึงพิ จารณาไม่ขอเสนอบุคคลใดต่อผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
และไม่ประสงค์จะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าว
โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของนายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล ตามรายละเอียดที่ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
เสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายมารุ
้
ต บูรณะเศรษฐกุล
ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
ต่อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และไม่ เสนอบุ คคลใดเพื่ อให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ จะกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
สําหรั บเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย
พิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
รวมทัง้ ภาระหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อเห็ น ชอบให้ เ สนอต่อที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น อนุมัติ
การกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ สําหรั บ เดื อนเมษายน
2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่ เป็ น
อัต ราเดี ย วกับ ปี 2556 โดยมอบอํ านาจให้ ค ณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
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รายบุค คลประจํ าปี 2556 ปรากฏอยู่ใ นหมวด “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผู้บริ หาร” หน้ าที่ 84 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน
2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดย
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว และอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อให้ เงินบําเหน็จสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่
และความรั บผิ ดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อ
เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ
ประจําปี 2557 เป็ นจํานวน 22,000,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน รวมถึงมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2556 ปรากฏอยู่ในหมวด
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 84 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น จากคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน
ให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการ
ประจําปี 2557 เป็ นจํานวน 22,000,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน โดยมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรตามความ
เหมาะสมต่อไป
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 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
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สําหรั บงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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 2,434,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2556
ซึง่ กําหนดไว้ 2,328,000 บาท เป็ นจํานวน 106,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณ
งานตามแผนงานและรายการบั ญ ชี เ พิ่ ม ขึ น้ ทั ง้ นี ้ ผู้ สอบบั ญ ชี ทั ง้ 3 ท่ า น ไม่ 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 ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ 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
ของบริ ษัท และกํ าหนดค่าสอบบัญชีสําหรั บงบการเงิ น สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 2,434,000 บาท
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 12.

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ ใช้ ระบบการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 ประกอบกับข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 12. ในการกํ าหนดรายชื่ อผู้มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และ
ทําการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 มาโดยตลอด ซึ่ง ตามระบบนี บ้ ริ ษัท
จะต้ องทํ าการปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ้นเป็ นระยะเวลาไม่เกิ น 21 วัน และปิ ด
ต่อเนื่องไปจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ แต่โดยที่ปัจจุบนั พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/26 ได้ ส นั บ สนุ น ให้ บริ ษั ท
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จดทะเบียนใช้ ระบบ Record Date ในการกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
แทนระบบการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นซึง่ ในระบบ Record Date นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบี ย นจะเป็ นผู้กําหนดวันกํ าหนดสิ ทธิ เ ข้ าร่ วมประชุม ผู้ถื อหุ้น (Record
Date) 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิ น 2 เดือน และกํ าหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยน
(Book Closure Date) เพื่อทําการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม
พระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 225 เพี ยง 1 วัน
ถัด จากวัน กํ า หนดรายชื่ อ ดัง กล่า ว ซึ่ง จะทํ า ให้ ร ะยะเวลาในการปิ ดสมุด ทะเบี ย น
พักการโอนหุ้นลดเหลือเพียง 1 วัน จากเดิมที่ต้องปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน และต้ องปิ ดต่อเนื่องไปจนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้ วเสร็ จ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงพิจารณาให้ ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 12. ให้ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/26 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทสามารถนําระบบ
Record Date มาใช้ ได้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับ ข้ อ 12. ปั จจุบัน
“ข้ อ 12. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่
และสํ า นั ก งานสาขาของบริ ษั ท ทุ ก แห่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สี่ (14) วัน ก่ อ นเริ่ ม งดรั บ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น”
ข้ อบังคับ ข้ อ 12. ที่เสนอขอแก้ ไข
“ข้ อ 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายจะมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนให้ เ ป็ นไปตามที่ ป รากฏในทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ณ
วันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบ แม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
วันที่ กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้ องเป็ นวัน ที่ ล่วงหน้ าก่ อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ไม่เกินสอง (2) เดือน”
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ข้ อ 12. ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/26
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เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทสามารถนําระบบ Record Date มาใช้ ได้ ดงั กล่าว
ข้ 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 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 9 เมษายน 2557 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 5) และนําไปแสดงต่อประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วย
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทดังนี ้
1)
2)
3)
4)

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรั กษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
คํ าถามล่ วงหน้ าได้ ที่ นักลงทุ นสัมพันธ์ karnjaporn.k@oishigroup.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-785-8889
โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึง่ บริ ษัทจะได้ รวบรวมคําถามเพื่อชี ้แจงต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)
เลขานุการบริ ษัท
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