วันที่ 26 มีนาคม 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
รายงานประจําปี ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และแบบ ข.)
ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรณี
ที่จะมีการมอบฉันทะ
ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จดั การประชุมโดยสังเขป

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรมฮิ ล ตัน
สุขุมวิท กรุ งเทพ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการที่ ประชุมได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2557 ของ
บริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริ ษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุม
ดัง กล่าวให้ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิ ช ย์

ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดเรี ย บร้ อยแล้ ว โดยได้ แ นบสํา เนารายงานการประชุม มา
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท การบัน ทึก รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วมี ค วามถูก 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 น รั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2557 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 ดังปรากฏ
ในหัวข้ อ “ฐานะการเงินและการดําเนินงาน” หน้ าที่ 98 ถึงหน้ าที่ 102 ของรายงาน
ประจํ าปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่ ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท ในรอบปี
2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ดังรายละเอียดปรากฏในหน้ าที่ 142 ถึงหน้ าที่ 223 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัท มี น โยบายจัด สรรเงิ น กํ าไรประจํ าปี โดยจะจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น เมื่ อ
ปรากฏว่า
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1.
2.
3.
4.
5.

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

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 524,935,152 บาท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที ่ 1/2558 เมื่อ วัน ที ่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2558 จึง พิจ ารณา
จ่ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ในอัต ราหุ้ นละ 1.60 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ปั น ผลจ่ า ยทั ง้ สิ น้ 300,000,000 บาท หรื อ
ประมาณร้ อยละ 57.14 ของกําไรสุทธิ รวมประจําปี 2557 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีก
เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น
103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะ
จ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในคราวนี อ้ ี ก ในอั ต ราหุ้ นละ 1.05 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้
196,875,000 บาท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลปี 2556 และ 2557
รายการ
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
เงินปั นผลจ่ าย (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)
อัตราเงินปั นผลจ่ ายต่ อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)
524,935,152
187,500,000
1.60
0.55
1.05
300,000,000
57.14

ปี 2556
455,572,043
187,500,000
1.30
0.30
1.00
243,750,000
53.50

เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
9 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 103,125,000
บาท โดยไม่ต้ อ งจัด สรรกํ า ไรสุท ธิ เ ป็ นทุน สํา รองอีก เนื่องจากบริ ษัท ได้
จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม
ในคราวนีใ้ นอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 196,875,000 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่
12 มีนาคม 2558 โดยกํ าหนดวันรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธี ปิดสมุด ทะเบี ย นพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม
2558 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรร
ไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
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 รับเลือก
ให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2558 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัย จรุ งธนาภิบาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้ วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ของบริ ษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วง
ที่ผ่านมา นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ วว่ากรรมการอิสระแต่ละท่าน
มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ วน และสามารถให้ ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อแนะนําต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์
อย่างสูงต่อบริ ษัท
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เพื่ อ ประโยชน์ ส ูง สุด ของบริ ษั ท คณะกรรมการสรรหาซึ่ง ไม่ร วมกรรมการที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่ อ จึง ได้ ล งคะแนนเสี ย งพิ จ ารณาเป็ นรายบุ ค คลเห็ น สมควรให้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายวิ
้
กรม คุ้มไพโรจน์
ซึง่ จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนพฤศจิกายน
2558 นายชัย จรุ ง ธนาภิ บ าล ซึ่ง ดํ า รงตํ าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท มา 9 ปี
ต่อเนื่องกัน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ที่พ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิ ยามและคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครั ง้ นี ้
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 และสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 ตามลําดับ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตาม
ข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น เลือ กตั ง้
นายวิก รม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุ งธนาภิบาล และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิ สระซึ ่ง พ้ น จากตํ า แหน่ง ตามวาระกลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน
มีนาคม 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
สําหรั บเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจาก
การขยายตัว ของธุ ร กิ จ และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทั ง้
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ชุด ย่อ ย สํา หรับ เดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนมีน าคม 2559 ทุก คณะรวมกัน เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึง่ เป็ นจํานวนเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
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1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

จํานวน 50,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 35,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 30,000 บาทต่อเดือน

2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
-

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

4. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน

5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
-

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
-

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

จํานวน
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
-

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จํานวน

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้ างต้ นและเงินบําเหน็จ
-ไม่มี-
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2557 ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 79 ถึงหน้ าที่ 80 ของรายงานประจําปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บ
เดื อ นเมษายน 2558 ถึ ง เดื อ นมี น าคม 2559 เป็ นจํ า นวนเงิ น ไม่ เ กิ น
10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย และอ้ างอิง จากอุต สาหกรรมเดีย วกัน
รวมถึ ง พิ จ ารณาจากการขยายตัว ของธุ ร กิ จ และเพื่ อ ให้ เงิ น บํ า เหน็ จ สะท้ อนถึ ง
ภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จ
กรรมการประจําปี 2558 เป็ นจํานวน 21,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี ก่อน รวมถึง
มอบอํานาจให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ต่อไป โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2557 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 79 ถึงหน้ าที่ 80 ของรายงาน
ประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่ ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ให้ เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติ การจ่ ายเงิ นบํ าเหน็ จกรรมการ
ประจําปี 2558 เป็ นจํานวน 21,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสําหรั บงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 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
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบ
บัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2558 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
1.

2.
3.

นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้
ปี 2555) หรื อ
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน
2,434,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ก่อน โดยไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit
fee) ถ้ าหากมี ซึง่ บริ ษัทจะจ่ายตามจริ ง
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่า วแต่อ ย่า งใด จึง มี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึง
ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตดัง รายนามข้ า งต้ น ไม่ มี ผ้ ู ส อบบัญ ชี ท่ า นใดที่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํ า กัด รวมถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย ยกเว้ น Oishi Myanmar Limited
เนื่ องจากกฎหมายของสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ กํ าหนดให้ การตรวจสอบ
งบการเงินต้ องดําเนินการโดยผู้สอบบัญชีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เท่านัน้
สําหรั บรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กับ
บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด และบุคคลหรื อกิ จการอื่นที่ เกี่ ยวข้ องกับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดในปี 2557 ปรากฏในหัวข้ อ “ค่าตอบแทน
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ผู้สอบบัญชี” หน้ าที่ 97 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางวิ ไล บูรณกิ ตติ โสภณ ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่
3920 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิ ตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จํ ากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,434,000 บาท
วาระที่ 10

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนําเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
บริ ษัท กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record
Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13
มีนาคม 2558
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. แบบใด
แบบหนึ่งเพี ยงแบบเดียวเท่านัน้ (สิ่งที่ ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6) และนํ าไปแสดงต่อประธานที่ ประชุม หรื อบุคคลที่
ประธานมอบหมายก่อนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วย
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทได้

9

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 ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึง่ บริ ษัทจะได้ รวบรวมคําถามเพื่อชี ้แจงแก่ท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)
เลขานุการบริ ษัท
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