วันที่ 29 ธันวาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

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

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายงานประจ าปี ซึ่งแสดงงบการเงิ นของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ส าหรั บ ปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถื อหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์ โหลด
ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท www.oishigroup.com)
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณี
ที่จะมีการมอบฉันทะ
ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 ดิ แอทธิ นี โฮเทล
แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้น ประจาปี 2560 เมื่ อวั นที่ 25 มกราคม
2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม
เมื่อ วัน ที ่ 25 มกราคม 2560 ซึ่ง บริ ษั ท ได้ จ ัด ส่ง รายงานการประชุม ดัง กล่า วให้
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่ กฎหมาย
กาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบสาเนารายงานการประชุมมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรั บรอบบัญชีปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัท ได้ จัดท ารายงานคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท
สาหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในหัวข้ อ “ฐานะการเงินและการดาเนินงาน” หน้ าที่ 112
ถึงหน้ าที่ 121 ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 4

การบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ดังกล่ าวมี ค วามถู ก ต้ องตรงตามมติ 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
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณารั บทราบผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท
สาหรับรอบบัญชีปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริ ษัท

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิน ส าหรั บ ปี 2560 สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 พร้ อมทั ง้
รายงานของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จัดทางบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สาหรั บ ปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 พร้ อมทัง้ รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้ าที่ 163 ถึงหน้ าที่ 257
ของรายงานประจาปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 5

คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิงบการเงิน
สาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี
ซึ่งปรากฏในหน้ าที่ 163 ถึงหน้ าที่ 257 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้ ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี และได้ ผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัท มีน โยบายจัดสรรเงิน กาไรประจาปี โดยการจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น เมื่อ
ปรากฏว่า
1.
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทมีกาไร
2.
บริ ษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3.
บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้
4.
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้ วย
5.
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่า 40% ของกาไรสุทธิหลังหักสารอง
ตามกฎหมายและภาษี เงินได้
ตามผลการด าเนิน งานส าหรั บ รอบบัญ ชี ปี 2560 สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560
บริ ษัท มีกาไรสุท ธิ จานวน 1,451,693,045 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จึงพิจารณาให้ ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลประกอบการรอบปี บัญชี 2560 และกาไรสะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ
3.40 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิ น้ จ านวน 637,500,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ
43.91 ของกาไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้อง
จัด สรรกาไรสุท ธิ เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายอีก เนื่ องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วน
ตามที่ กฎหมายก าหนดแล้ ว ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ อ นุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิ ้นจานวน 206,250,000 บาท
โดยจ่ายเมื่อ วัน ที่ 9 มิถุน ายน 2560 จึงคงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ในคราวนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 431,250,000 บาท
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ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบปี 2559 และ 2560
รายการ
กาไรสุทธิ (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปั นผลจ่ าย (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)
อัตราเงินปั นผลจ่ ายต่ อกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

ปี 2560 (12 เดือน)
(ปี ที่เสนอ)
1,451,693,045
187,500,000
3.40
1.10
2.30
637,500,000
43.91

ปี 2559 (9 เดือน)
887,213,835
187,500,000
2.50
1.10
1.40
468,750,000
52.85

เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
9 มิ ถุ น ายน 2560 ในอั ต ราหุ้ นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้ จ านวน
206,250,000 บาท โดยไม่ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ เป็ นทุ นส ารองอี ก เนื่ องจาก
บริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ ถือ หุ้ น อนุม ตั ิก ารจัด สรรก าไรจากผลประกอบการส าหรั บ รอบบัญชี
ปี 2560 สิ น้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และก าไรสะสม ในคราวนี ใ้ นอัตรา
หุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 431,250,000 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการรั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 4 ธั น วาคม 2560 โดยไม่ ต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะกระทาเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แล้ ว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้
ให้ ก รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมดพ้ น จากตาแหน่ ง
ถ้ าจานวนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้
จานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
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โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ของบริ ษัท มีก รรมการที่ ครบวาระ
การดารงตาแหน่ง จานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

2. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

โดยในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
15 พฤศจิกายน 2560 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทและระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทจึงได้ ดาเนิ นการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริ ษั ท โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้ วย
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบ
ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษั ท ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพและผลการปฏิ บัติงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษั ท ในช่ วงที่ ผ่ านมาแล้ วเห็ น ว่ากรรมการทัง้ 3 คนมี คุณสมบัติ
ครบถ้ วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมถึง ในช่วงที่ผ่านมากรรมการ
ทุกคนปฏิ บัติหน้ าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดี และมีประสิทธิ ภาพ
อย่ างมาก นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ พิ จ ารณาแล้ วว่ากรรมการแต่ ล ะคน
มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นกรรมการอิ ส ระครบ ถ้ วนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ก าหนด
และมี ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในด้ านการ
บริ หารธุรกิ จและการบัญ ชี อันเป็ นประโยชน์ ต่ อการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทอย่ างยิ่ ง
ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริ ษัทได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นประโยชน์ อย่างสูงต่อบริ ษัทและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องตลอดมา
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เพื่ อ ประโยชน์ ส ูง สุด ของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาซึ่ง ไม่ร วมกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่ อ จึงได้ ล งคะแนนเสี ย งพิ จ ารณาเป็ น รายบุ ค คลเห็ น สมควรให้ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายวิ
้
กรม คุ้มไพโรจน์
ซึ่งด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ ส ระมาตัง้ แต่ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2549 นั บ ถึ งปั จ จุ บั น
เป็ นระยะเวลา 11 ปี ต่อเนื่ องกัน และนายชัย จรุ งธนาภิ บาล ซึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระมาตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 นับถึงปั จจุบันเป็ นระยะเวลา 11 ปี ต่อเนื่ องกัน
รวมถึงนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ ซึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของ
บริ ษัทเป็ นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนกุม ภาพัน ธ์ 2561 ซึ่งพ้ น จากตาแหน่ งตามกาหนด
วาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษัทต่อไป
อีกวาระหนึง่
โดยประวัติย่อและข้ อมูล ของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิ ย ามและคุณ สมบัติข อง
กรรมการอิส ระของบริ ษัท ได้ จัดส่งให้ ก ับผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุมครั ง้ นี ้
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 และสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 ตามลาดับ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของ
บริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้ วน
และเหมาะสมกับ การประกอบธุ รกิ จของบริ ษั ท รวมถึ ง ในช่ วงที่ ผ่ านมา
กรรมการทุกคนปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีและ
มีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่า
กรรมการทั ง้ 3 คน มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ วนตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ก าหนด และมี ป ระสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการบริ หารธุรกิจและการบัญชีอนั เป็ น
ประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริ ษั ทได้ อย่ างเป็ นอิ สระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริ ษัท ซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ รักษา
คุณสมบัติความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งและ/หรื อมีส่วนได้ เสีย
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ กั บ บริ ษั ท แต่ อย่ างใด จึ งเห็ น สมควรตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายวิ
้
กรม คุ้มไพโรจน์
ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิส ระมาตัง้ แต่เดือนพฤศจิ กายน 2549 นับถึง
ปั จจุบันเป็ น ระยะเวลา 11 ปี ต่อเนื่ องกัน นายชัย จรุ งธนาภิ บาล ซึ่งดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระมาตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2549 นับถึงปั จจุบันเป็ น
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ระยะเวลา 11 ปี ต่อเนื่องกัน และนางสาวพจนี ย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ
ซึ่งจะด ารงต าแหน่ งกรรมการอิสระของบริ ษั ทเป็ นเวลาครบ 9 ปี ในเดื อน
กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรั บเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรั บ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิ จารณา
จากการเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิงจากอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน พิ จ ารณาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังภาระหน้
้
าที่
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อ ที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย สาหรั บ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 10,000,000
บาท ซึง่ เป็ นจานวนเดียวกันกับที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นดังนี ้

รายละเอียดค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
4. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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ปี 2561
(บาทต่ อเดือน)

ปี 2560
(บาทต่ อเดือน)

50,000
35,000
30,000

50,000
35,000
30,000

10,000
9,000

10,000
9,000

10,000
9,000

10,000
9,000

10,000
9,000

10,000
9,000

รายละเอียดค่ าตอบแทน
5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา
6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่ นื นอกเหนือจาก
ค่ าตอบแทนรายเดือนและเงินบาเหน็จ

ปี 2561
(บาทต่ อเดือน)

ปี 2560
(บาทต่ อเดือน)

6,000
5,000

6,000
5,000

6,000
5,000

6,000
5,000

6,000
5,000

6,000
5,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โดยรายละเอีย ดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น รายบุคคลสาหรั บ ปี 2560 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ “ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 90 ถึงหน้ าที่ 92 ของ
รายงานประจาปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 8

เห็น สมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนให้ เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ สาหรั บเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงิน จานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท
ตามรายละเอียดข้ างต้ น

พิจารณาอนุมัตเิ งินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อย และอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเดีย วกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิจ ผลการปฏิบตั ิงานและเพื่อให้ เงินบาเหน็จ
สะท้ อ นถึงภาระหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ จึงเห็ น สมควรให้ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อเห็น ชอบให้ เสนอต่อที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท
รวมถึงมอบอานาจให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป
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รายละเอียดเงินบาเหน็จกรรมการเปรี ยบเทียบปี 2560 และ 2561
จานวนเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561
(ปี ที่เสนอ)

จานวนเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560
34,000,000 บาท
โดยจานวนเงินบาเหน็จที่จัดสรรจริงเป็ น
จานวน 30,000,000 บาท

34,000,000 บาท

โดยรายละเอี ย ดเงิ น บ าเหน็ จ กรรมการเป็ นรายบุ ค คลส าหรั บ ปี 2560 ปรากฏอยู่
ในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 90 ถึงหน้ าที่ 92 ของ
รายงานประจาปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 9

เห็น สมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้ เสนอ
ที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณาอนุมัติ การจ่ ายเงิ นบ าเหน็ จกรรมการประจ าปี
2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ส าหรั บ งบการเงิน ส าหรั บ ปี 2561 และก าหนด
ค่ าตอบแทน

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบ
บั ญ ชี แ ต่ ล ะคน ความต่ อ เนื่ อ งและประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ รวมถึ ง ความ
เหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัทสาหรั บปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ดังนี ้
1.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษัทสาหรั บปี 2550-2554 สาหรั บงวด
9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560) หรื อ
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2.
3.
4.

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท พร้ อมก าหนดค่ าสอบบั ญ ชี ส าหรั บ
งบการเงิ น ของบริ ษัท ส าหรั บปี 2561 สิ น้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ น เงิ น จ านวน
2,525,300 บาท ซึง่ เป็ นอัตราที่สูงกว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมีรายการทางบัญชี
เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ค้ ่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี
ซึง่ บริ ษัทจะจ่ายตามจริ ง
รายละเอียดค่ าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2560 และ 2561
รายการ

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

เพิ่ม

ค่ าสอบบัญชี

2,525,300 บาท

2,519,300 บาท

6,000 บาท

ค่ าบริการอื่น

ไม่ มี

ไม่ มี

-

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 คน มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ สู อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติ
หน้ าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลาเกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จ ากั ด รวมถึ งบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ป ระจ าปี 2561 ของบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ด้ วย ยกเว้ น บริ ษั ท ย่ อ ยบางบริ ษั ท
ที่จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนในต่างประเทศที่อาจใช้ ผ้ ูสอบบัญชี อื่น เนื่องจากข้ อจากัดทาง
กฎหมาย และ/หรื อความเหมาะสมด้ านปริ มาณรายการทางบัญ ชี และอัตราค่าสอบ
บัญ ชี แต่ คณะกรรมการบริ ษั ท จะดูแ ลให้ ก ารจัด ท างบการเงิ น สามารถดาเนิ น การ
ได้ อย่างครบถ้ วนเรี ยบร้ อยตามกาหนดเวลาทุกประการ
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สาหรั บรายละเอียดค่าสอบบัญ ชี และค่าบริ การอื่นที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กับ
บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เคพี เอ็ มจี ภู มิ ไชย สอบบั ญ ชี จ ากัด และผู้ สอบบั ญ ชี อื่ น ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2560
ปรากฏในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้ าที่ 112 ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือ เชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 10

เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4439 หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณ แสง ผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญ าต
เลขที่ 4409 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิ ตย์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่
4195 หรื อนางสาวพรทิ พ ย์ ริ มดุสิต ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที่ 5565
คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ น ผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงิ นสาหรับปี 2561
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นจานวน 2,525,300 บาท

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนาเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
บริ ษัท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
(Record Date)
จึงขอเรี ยนเชิ ญ ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6) หรื อแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และนาไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรื อ
บุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุม ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ สาหรับ
การมอบฉันทะให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้ าร่ วมประชุมและลงมติ
แทนผู้ ลงทุ นต่ างประเทศเท่ านั น้ โดยหนังสื อมอบฉั นทะแบบ ค. สามารถดาวน์ โหลดได้ จากเว็บไซต์ ของบริ ษั ท
www.oishigroup.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้ อข้ อมูลสาหรับผู้ถือหุ้น หัวข้ อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉัน ทะให้ แก่
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้
โดยรายละเอียดข้ อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
11

ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ ได้ รับประโยชน์ สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรั กษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครัง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
ค าถามล่ วงหน้ าได้ ที่ นักลงทุ น สัมพั นธ์ investorrelations@oishigroup.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-768-8889
โดยขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึง่ บริ ษัทจะได้ รวบรวมคาถามเพื่อชี ้แจงแก่ท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย)
เลขานุการบริ ษัท
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