
 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

2. รายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. ประวติัย่อและข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 

5. หนงัสือมอบฉนัทะ 2 ฉบบั (แบบ ก. และแบบ ข.)   

6. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรณี

ท่ีจะมีการมอบฉนัทะ 

7.  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า  

แอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี

ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 

2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการท่ีประชุมได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ของ

บริษัท ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์



ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุมมา

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดงัปรากฏ

ในหวัข้อ “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน” หน้าท่ี 99 ถึงหน้าท่ี 105 ของรายงาน

ประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2558 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว             

ดงัรายละเอียดปรากฏในหน้าท่ี 146 ถึงหน้าท่ี 223 ของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัส่ง

ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติังบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี    

31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้ผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเม่ือ

ปรากฏวา่ 
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1. ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร 

2. บริษัทไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่

3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ด้วย 

5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสทุธิหลงัหักสํารอง

ตามกฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการดําเนินงานประจําปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 712,191,013 บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 จึงพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2558 และกําไร

สะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 375,000,000 

บาท หรือประมาณร้อยละ 52.65 ของกําไรสทุธิรวมประจําปี 2558 ซึง่สอดคล้องกับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทนุสํารองตาม

กฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 103,125,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2558 จึง

คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในคราวนีอ้ีกในอตัราหุ้นละ 1.45 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 271,875,000 บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลปี 2557 และ ปี 2558 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี  

9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้ นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ น้จํานวน 

103,125,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีก เน่ืองจาก

บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลประกอบการ ประจําปี 2558 และกําไร

รายการ ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 

กาํไรสุทธิ (บาท) 712,191,013 524,935,152 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) 187,500,000 187,500,000 

เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 2 1.60 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.55 0.55 

- เงนิปันผลประจาํปี  (บาท/หุ้น) 1.45 1.05 

รวมเงนิปันผลที่จ่าย (บาท) 375,000,000 300,000,000 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 52.65 57.15 
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สะสม ในคราวนีใ้นอตัราหุ้ นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 

271,875,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 

(Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 โดยกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น  

ในวันท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีก 

เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

 ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ 

ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้

จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับ

เลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระ 

การดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 

3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 และ

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคล

ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 29 ธันวาคม 2558 ถึง

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม

หลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวน
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กรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามคนมีคุณสมบัติเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้ลงคะแนน

เสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้นายฐาปน สิริวฒันภักดี นายอวยชัย ตนัทโอภาส และ

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระทัง้สามคน

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่  

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา

โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของ

บริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึง

เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เลือกตัง้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายอวยชยั ตนัทโอภาส และนายสิทธิชัย 

ชัยเกรียงไกร กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้สามคนกลับเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน

มีนาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย

โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณา

จากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อย สําหรับเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะ

รวมกันเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนเดียวกันกับปี 2558 

โดยรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นดงันี ้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 

เดือนเมษายน 2559  

ถึงเดือนมีนาคม 2560 

(บาทต่อเดือน) 

เดือนเมษายน 2558  

ถึงเดือนมีนาคม 2559 

(บาทต่อเดือน) 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   

-  ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

-  รองประธานกรรมการ 35,000 35,000 

-  กรรมการ 30,000 30,000 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

-  กรรมการตรวจสอบ   9,000   9,000 

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   

-  ประธานกรรมการบริหาร 10,000 10,000 

-  กรรมการบริหาร   9,000   9,000 

4.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 10,000 

-  กรรมการบริหารความเสี่ยง   9,000   9,000 

5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา   

-  ประธานกรรมการสรรหา   6,000   6,000 

-  กรรมการสรรหา   5,000   5,000 

6.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

-  ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   6,000   6,000 

-  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   5,000   5,000 

7.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี   

-  ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   6,000   6,000 

-  กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   5,000   5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนรายเดือนและเงนิบาํเหน็จ 
-ไมมี่- -ไมมี่- 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี 2558 ปรากฏอยู่ใน

หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 80 ถึงหน้าท่ี 81 ของ

รายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ี

สง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับ

เดือนเมษายน 2559 ถงึเดือนมีนาคม 2560 ทุกคณะรวมกนัเป็นเงินจํานวน

ไมเ่กิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบาย กล่าวคือ พิจารณาจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ เพ่ือให้เงินบําเหน็จสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินบําเหนจ็

กรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 29,000,000 บาท รวมถึงมอบอํานาจให้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป  

 รายละเอียดเงนิบาํเหน็จกรรมการเปรียบเทยีบปี 2558- 2559  

จาํนวนเงนิเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 

จาํนวนเงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2558 

29,000,000 21,000,000 

โดยรายละเอียดเงินบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคลประจําปี 2558 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 

“ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 80 ถึงหน้าท่ี 81 ของรายงาน

ประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีไ ด้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบําเหน็จ

กรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 29,000,000 บาท โดยมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตาม

ความเหมาะสมตอ่ไป 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามท่ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้มี

การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี จากเร่ิมต้นในวันท่ี 1 มกราคมและสิน้สุดในวันท่ี 31 
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ธันวาคมของทุกปี เป็นเร่ิมต้นในวันท่ี 1 ตุลาคมและสิน้สุดในวันท่ี 30 กันยายนของ 

ทกุปี จึงขอความร่วมมือจากบริษัทในฐานะบริษัทย่อยในการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชี

ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกนั ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือ

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รอบปีบญัชีดงักลา่วมีความเหมาะสม

และสอดรับกับยอดขายตามฤดูกาลของบริษัทและบริษัทย่อย อนัจะส่งผลดีกับกลุ่ม

บริษัท ทัง้ในด้านการบริหารงาน ด้านการเงินและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็น

ประโยชน์ในด้านการจดัทํางบการเงินรวมกบับริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ด้วย 

จึงมีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทจากเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคม

และสิน้สุดในวนัที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สุดใน

วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี โดยให้มีผลเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2559 ซึง่จะมีระยะเวลา 

9 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และสิน้สุดในวนัท่ี 30 กันยายน 2559 หลงัจากนัน้

จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  

ทัง้นี ้ด้วยรอบปีบัญชีได้ถูกกําหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 39. บริษัทจึงสมควร

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของ

บริษัท ดงันี ้

 ข้อบังคับ ข้อ 39. ปัจจุบัน 

 “ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทจะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม

ของทกุปี” 

 ข้อบังคับ ข้อ 39. ที่เสนอขอแก้ไข 

 “ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัทจะเร่ิมต้นวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน

ของทกุปี” 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ

ของบริษัทข้อ 39. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัท

ดงักลา่วข้างต้น 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2559 และกําหนด

ค่าตอบแทน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวติั การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบ

บัญชีแต่ละคน ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความ

เหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2559  จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบ

การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิน้สุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ดงันี ้ 

1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2316  

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่

ปี 2555) หรือ 

2. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920  

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4439  

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195   

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)  

คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับ 

งบการเงินของบริษัท สําหรับปี 2559 (9 เดือน) สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นเงิน

จํานวน 2,157,300 บาท ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทมีรายการทาง

บญัชีเพ่ิมมากขึน้ โดยไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะ

จ่ายตามจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2558 และ 2559 

(หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2558 เพิ่ม (ลด) 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 1,433,300 1,366,000 67,300 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 

724,000 

(2 ไตรมาส  

ไตรมาสละ 362,000) 

1,068,000 

(3 ไตรมาส  

ไตรมาสละ 356,000) 

12,000 

(ไตรมาสละ 6,000) 

ค่าบริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ - 

รวม 2,157,300 2,434,000 79,300 
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ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ

เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ

บญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบ

บัญชีประจําปี 2559 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทท่ี

จัดตัง้และจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีอาจใช้ผู้สอบบัญชีอ่ืน เน่ืองจากข้อจํากัดทาง

กฎหมาย รวมถงึความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบญัชีและอตัราค่าสอบบญัชี 

แตบ่ริษัทสามารถดแูลให้การจดัทํางบการเงินรวมสามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วน

เรียบร้อยทกุประการ 

สําหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีอ่ืนในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ 

“คา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้าท่ี 99 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3920 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 

หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 คนใด

คนหนึง่ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปี 2559 (9 เดือน) 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นจํานวน 2,157,300 บาท  

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามของ 

ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุติัและจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 
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บริษัท กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record 

Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 

มีนาคม 2559  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และ

สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น อนึง่ ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้

บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) และนําไปแสดงต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคล

ท่ีประธานมอบหมายก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมการประชมุด้วย 

อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนวา่ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่

กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ของบริษัทดงันี ้  

1) นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู

2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

3) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 

หากท่านผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง

คําถามล่วงหน้าได้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 

โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ซึง่บริษัทจะได้รวบรวมคําถามเพ่ือชีแ้จงแก่ท่านตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง) 

เลขานกุารบริษัท 
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