วันที่ 25 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
รายงานประจําปี ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (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 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 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฮ อลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า
แอทธิ นี กรุ งเทพ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการที่ ประชุมได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2558 ของ
บริ ษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งบริ 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 2558
วาระที่ 3

พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2558 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ดังปรากฏ
ในหัวข้ อ “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” หน้ าที่ 99 ถึงหน้ าที่ 105 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
2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินสําหรั บปี สิน้ สุ ดวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทัง้ รายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบั ญ ชี จํ า กั ด และได้ ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ดังรายละเอียดปรากฏในหน้ าที่ 146 ถึงหน้ าที่ 223 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 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 โดยการจ่ายเงิ น ปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น เมื่ อ
ปรากฏว่า
2

1.
2.
3.
4.
5.

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

ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 712,191,013 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึงพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบการจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลประกอบการ ประจํ าปี 2558 และกํ าไร
สะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 375,000,000
บาท หรื อประมาณร้ อยละ 52.65 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2558 ซึง่ สอดคล้ องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายอี ก เนื่ องจากบริ ษั ทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่ กฎหมายกํ าหนดแล้ ว ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้นจํานวน 103,125,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึง
คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในคราวนี อ้ ีกในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 271,875,000 บาท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลปี 2557 และ ปี 2558
รายการ
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
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 2558 (ปี ที่เสนอ)
712,191,013
187,500,000
2
0.55
1.45
375,000,000

ปี 2557
524,935,152
187,500,000
1.60
0.55
1.05
300,000,000

52.65

57.15

เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
9 กั น ยายน 2558 ในอั ต ราหุ้ นละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้ จํ านวน
103,125,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจาก
บริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว และเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลประกอบการ ประจําปี 2558 และกําไร
3

สะสม ในคราวนี ใ้ นอัต ราหุ้ น ละ 1.45 บาท รวมเป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้ จํานวน
271,875,000 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยกําหนดวันรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2551) โดยวิธี ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 15 มี นาคม 2559 โดยไม่ ต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ เป็ นทุ นสํ ารองอี ก
เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
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 2559 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 1

3. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร คนที่ 2 และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทและระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษั ท จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การตามกระบวนการสรรหาตาม
หลัก เกณฑ์ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม อัน ประกอบด้ วยคุณ สมบัติ คุณ วุฒิ
ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวน
4

กรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท ตลอดจนประสิทธิ ภาพและผลการปฏิ บัติงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ สามคนมีคุณสมบัติเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่ ได้ รับการเสนอชื่ อจึงได้ ลงคะแนน
เสียงพิจารณาเป็ นรายบุคคลเห็นสมควรให้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายฐาปน
้
สิริวฒ
ั นภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และ
นายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร กรรมการที่พ้ น จากตําแหน่ง ตามกํ าหนดวาระทัง้ สามคน
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 7

คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของ
บริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึง
เห็นสมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังนายฐาปน
้
สิริวฒ
ั นภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส และนายสิท ธิ ชัย
ชัย เกรี ย งไกร กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระทัง้ สามคนกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท
สําหรั บเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย
โดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณา
จากการขยายตัวของธุรกิ จและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุด ย่อ ย สํา หรั บ เดือ นเมษายน 2559 ถึง เดือ นมีน าคม 2560 ทุก คณะ
รวมกัน เป็ นเงิน จํานวนไม่เกิ น 10,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนเดียวกันกับปี 2558
โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นดังนี ้
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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
5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการสรรหา
6. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อ่ ืนนอกเหนื อจาก
ค่ าตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ

เดือนเมษายน 2559
ถึงเดือนมีนาคม 2560
(บาทต่ อเดือน)

เดือนเมษายน 2558
ถึงเดือนมีนาคม 2559
(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

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-

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลประจํ าปี 2558 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 80 ถึงหน้ าที่ 81 ของ
รายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น สมควรตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บ
เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจํานวน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจาก
ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท และบริ ษัท ย่อยและอ้ างอิ ง จากอุต สาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงพิ จารณาจากการขยายตัวของธุรกิ จ เพื่ อให้ เงิ นบํ าเหน็จสะท้ อนถึง
ภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จ
กรรมการประจํ าปี 2559 เป็ นจํ านวนไม่เกิ น 29,000,000 บาท รวมถึงมอบอํานาจให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
รายละเอียดเงินบําเหน็จกรรมการเปรี ยบเทียบปี 2558- 2559

จํานวนเงินเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
29,000,000

จํานวนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558
21,000,000

โดยรายละเอียดเงินบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคลประจําปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 80 ถึงหน้ าที่ 81 ของรายงาน
ประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่ ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 9

เห็ น สมควรตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จ
กรรมการประจํ าปี 2559 เป็ นจํ านวนเงิ นไม่เกิ น 29,000,000 บาท โดยมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจ ารณาจัด สรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ตามที่ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ มี
การเปลี่ ยนแปลงรอบปี บัญ ชี จากเริ่ มต้ น ในวันที่ 1 มกราคมและสิ น้ สุด ในวันที่ 31
7

ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายนของ
ทุกปี จึงขอความร่ วมมือจากบริ ษัทในฐานะบริ ษัทย่อยในการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี
ของบริ ษัทให้ มีความสอดคล้ องกัน ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารอบปี บัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสม
และสอดรั บกับยอดขายตามฤดูกาลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อันจะส่งผลดีกับกลุ่ม
บริ ษัท ทัง้ ในด้ านการบริ หารงาน ด้ านการเงิ นและด้ านทรั พยากรบุคคล รวมถึงเป็ น
ประโยชน์ในด้ านการจัดทํางบการเงินรวมกับบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ด้ วย
จึงมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท จากเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม
และสิ ้นสุดในวัน ที่ 31 ธัน วาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2559 ซึง่ จะมีระยะเวลา
9 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนัน้
จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
ทังนี
้ ้ ด้ วยรอบปี บัญชีได้ ถูกกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. บริ ษัทจึงสมควร
แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท ดังนี ้
ข้ อบังคับ ข้ อ 39. ปั จจุบัน
“ข้ อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษัทจะเริ่ มต้ นวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี ”
ข้ อบังคับ ข้ อ 39. ที่เสนอขอแก้ ไข
“ข้ อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษัทจะเริ่ มต้ นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี ”
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 39. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 10

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ ปี 2559 และกํ า หนด
ค่ 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
บัญ ชี แ ต่ ล ะคน ความต่ อ เนื่ อ งและประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ รวมถึ ง ความ
เหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2559 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี ้
1.

2.
3.
4.

นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้
ปี 2555) หรื อ
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)

คนใดคนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท พร้ อมกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชี สํ า หรั บ
งบการเงินของบริ ษัท สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็ นเงิน
จํานวน 2,157,300 บาท ซึง่ เป็ นอัตราที่สงู กว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมีรายการทาง
บัญชีเพิ่มมากขึ ้น โดยไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ซึง่ บริ ษัทจะ
จ่ายตามจริ ง
รายละเอียดค่ าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2558 และ 2559
รายการ
ค่ าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่ าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ค่ าบริการอื่น
รวม

ปี 2559
(ปี ที่เสนอ)
1,433,300
724,000
(2 ไตรมาส
ไตรมาสละ 362,000)
ไม่มี
2,157,300
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ปี 2558
1,366,000
1,068,000
(3 ไตรมาส
ไตรมาสละ 356,000)
ไม่มี
2,434,000

(หน่วย: บาท)
เพิ่ม (ลด)
67,300
12,000
(ไตรมาสละ 6,000)
79,300

ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 4 คน ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ ห รื อส่วนได้ เ สี ย กับ บริ ษัท บริ ษัท ย่ อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึงผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้ างต้ นไม่มีผ้ ูสอบบัญชี ท่านใดที่ ปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบ
บัญชีของบริ 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
บัญชี ประจํ าปี 2559 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย ยกเว้ น บริ ษัทย่อยบางบริ ษัทที่
จัดตังและจดทะเบี
้
ยนในต่างประเทศที่ อาจใช้ ผ้ ูสอบบัญชีอื่น เนื่ องจากข้ อจํากัดทาง
กฎหมาย รวมถึงความเหมาะสมด้ านปริ มาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี
แต่บริ ษัทสามารถดูแลให้ การจัดทํางบการเงินรวมสามารถดําเนินการได้ อย่างครบถ้ วน
เรี ยบร้ อยทุกประการ
สําหรั บรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด และผู้สอบบัญชีอื่นในปี 2558 ปรากฏในหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้ าที่ 99 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 11

เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายนิ
้
รันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2316 หรื อนางวิไ ล บูรณกิ ตติโสภณ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
3920 หรื อนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 คนใด
คนหนึง่ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน)
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็ นจํานวน 2,157,300 บาท

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 ้
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บริ ษัท กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record
Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15
มีนาคม 2559
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 โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
แบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5) และนําไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรื อบุคคล
ที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุมด้ วย
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทดังนี ้
1)
2)
3)

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรั กษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่านผู้ถือหุ้น
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอในครัง้ นี ้ สามารถจัดส่ง
คําถามล่วงหน้ าได้ ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@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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