วันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
รายงานประจําปี ซึง่ แสดงงบการเงินของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
สําหรับงวดเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ในรู ปแบบ CD-ROM)
ประวัติย่อและข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด
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 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ในวัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2560 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 บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2559

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เลขานุการที่ประชุมได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของบริ ษัท
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมาย
กํ าหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ แนบสํ าเนารายงานการประชุมมาพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท การบัน ทึก รายงานการประชุ มดัง 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 2559
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2559 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ แสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏ
ในหัวข้ อ “ฐานะการเงินและการดําเนินงาน” หน้ าที่ 109 ถึงหน้ าที่ 118 ของรายงาน
ประจํ าปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่ ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสําหรั บงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้ อมทัง้
รายงานของผู้สอบบัญชี

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ด้ วยบริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัท จากเดิมเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม
และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่
30 กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชี แรกในปี 2559 ซึ่งจะมี ระยะเวลา 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 นัน้
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ในการนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ดังรายละเอียดปรากฏ
ในหน้ าที่ 158 ถึงหน้ าที่ 247 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงิน
สําหรั บงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้ อมทัง้ รายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึง่ ปรากฏในหน้ าที่ 158 ถึงหน้ าที่ 247 ของรายงานประจําปี
ซึ่ง ได้ ผ ่า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบัญ ชีแ ละได้ ผ ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ 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
1.
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทมีกําไร
บริ ษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
2.
3.
บริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้
4.
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้ วย
5.
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่า 40% ของกําไรสุทธิหลังหักสํารอง
ตามกฎหมายและภาษี เงินได้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัทจากเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคมและ
สิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ ้นสุดในวันที่ 30
กันยายนของทุกปี โดยให้ มีผลเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิน้ สุดในวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานตามรอบระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 887,213,835 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
กําไรสะสม ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิ ้นจํานวน
468,750,000 บาท หรื อประมาณร้ อยละ 52.85 ของกําไรสุทธิ รวม ซึ่งสอดคล้ 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 1.10 บาท
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รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้นจํานวน 206,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 จึง
คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในคราวนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 262,500,000 บาท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลปี 2558 และ2559
รายการ
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปั นผลจ่ าย (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่ างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
รวมเงินปั นผลที่จ่าย (บาท)

ปี 2559 (9เดือน)
887,213,835
187,500,000
2.5
1.10
1.40
468,750,000
52.85

อัตราเงินปั นผลจ่ ายต่ อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 6

ปี 2558 (12เดือน)
712,191,013
187,500,000
2
0.55
1.45
375,000,000
52.65

เห็นสมควรแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่
8 กั น ยายน 2559 ในอั ต ราหุ้ นละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้ จํ านวน
206,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองอีก เนื่องจาก
บริ ษ ัท ได้ จัด สรรไว้ ค รบถ้ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดแล้ ว และเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลประกอบการงวด 9 เดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และกําไรสะสม ในคราวนี ้ในอัตราหุ้นละ 1.40
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 262,500,000 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดย
กําหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยไม่ต้องจัดสรรกําไร
สุทธิ เป็ นทุนสํารองอีกเนื่องจากบริ ษัทได้ จัดสรรไว้ ครบถ้ วนตามที่ กฎหมาย
กําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

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
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จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3) ทังนี
้ ้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2560 ของบริ ษัท มีกรรมการที่ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

2. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์

กรรมการ กรรมการบริ ห ารและกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง

3. นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้ ประกาศให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
15 พฤศจิกายน 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
กรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท ตลอดจนประสิทธิ ภาพและผลการปฏิ บัติงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณา
แล้ วว่านายประสิทธิ์ โฆวิ ไลกูล กรรมการอิ สระมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ
ครบถ้ วน และสามารถให้ ความคิดเห็นและข้ อแนะนํ าต่าง ๆ ได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อ
บริ ษัท
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 ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายประสิ
้
ทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ ซึง่ จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นเวลาครบ 9 ปี ในเดือน
เมษายน 2562 นายพิษ ณุ วิ เชี ยรสรรค์ กรรมการและนายมารุ ต บูร ณะเศรษฐกุล
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กรรมการ ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยมีประวัติย่อและข้ อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิ ยามและคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ จัดส่งให้ ก ับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิญ ประชุมครั ง้ นี ้
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 และสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 ตามลําดับ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

วาระที่ 7

คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของ
บริ ษัทแล้ วเห็นว่ากรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่านายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติ
การเป็ นกรรมการอิ ส ระครบถ้ วน และสามารถให้ ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อแนะนําต่าง ๆ ได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ อย่างสูงต่อบริ ษัท จึงเห็นสมควรตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเลื อ กตั ง้
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ และ
นายมารุ ต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม
2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรั บ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา
จากการเปรี ย บเที ย บอ้ างอิ ง จากอุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน พิ จ ารณาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังภาระหน้
้
าที่
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะแล้ ว เห็นสมควรให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุด ย่อย สําหรั บ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 10,000,000
บาท ซึง่ เป็ นจํานวนเดียวกันกับที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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 ืนนอกเหนือจาก
ค่ าตอบแทนรายเดือนและเงินบําเหน็จ

ปี 2560
(บาทต่ อเดือน)

ปี 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 นรายบุคคลสําหรั บปี 2559 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 89 ถึงหน้ าที่ 91 ของ
รายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนให้ เสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ สําหรับสําหรั บเดือนมกราคม
ถึงเดื อนธั นวาคม 2560 เป็ นจํ านวนเงิ นไม่ เกิ น 10,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตเิ งินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย และอ้ างอิง จากอุต สาหกรรมเดีย วกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานและเพื่อให้ เงินบําเหน็จ
สะท้ อ นถึง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ จึง เห็ น สมควรให้ เ สนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงิ นบําเหน็จกรรมการประจํ าปี 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท
รวมถึงมอบอํานาจให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมต่อไป
รายละเอียดเงินบําเหน็จกรรมการเปรี ยบเทียบปี 2559 และ 2560

จํานวนเงินเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
34,000,000 บาท

จํานวนเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559
29,000,000 บาท
โดยจํานวนเงินบําเหน็จที�จดั สรรจริงเป็ น
จํานวน 25,000,000 บาท

โดยรายละเอียดเงินบํ าเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคลสําหรั บปี 2559 ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” หน้ าที่ 89 ถึงหน้ าที่ 91 ของ
รายงานประจําปี ซึ่งได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้ นี ้ (สิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนให้ เสนอ
ที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติ การจ่ายเงิ น บํ าเหน็จ กรรมการประจํ าปี
2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
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วาระที่ 9

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 2560 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
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบ
บัญ ชี แ ต่ ล ะคน ความต่ อ เนื่ อ งและประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ รวมถึ ง ความ
เหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเห็นชอบการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ดังนี ้
1.

2.
3.
4.

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี 2550-2554 และสําหรั บ
งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) หรื อ
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท) หรื อ
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
(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 ษัทสําหรั บปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นเงินจํานวน
2,519,300 บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา แต่จํานวนค่าสอบบัญชีรวมที่สงู ขึ ้น
เนื่องมาจากจํานวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่ แตกต่างกัน กล่าวคือในปี
2559 บริ ษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2
ไตรมาสอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชีของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น แต่ในปี
2560 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ถ้ าหากมี ซึง่ บริ ษัท
จะจ่ายตามจริ ง
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รายละเอียดค่ าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบปี 2559 และ 2560
รายการ
ค่ าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
ค่ าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
1,433,300 บาท
1,068,000 บาท
(3 ไตรมาส
ไตรมาสละ 362,000 บาท)

1,433,300 บาท
724,000 บาท
(2 ไตรมาส
ไตรมาสละ 362,000 บาท)

ไม่มี
2,519,300 บาท

ไม่มี
2,157,300 บาท

ค่ าบริการอื่น
รวม

ปี 2559

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 นเวลาเกิน 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
บัญ ชี ป ระจํ าปี 2560 ของบริ ษัท ย่ อยของบริ ษัท ด้ วย ยกเว้ น บริ ษัท ย่ อยบางบริ ษั ท
ที่จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนในต่างประเทศที่อาจใช้ ผ้ ูสอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้ อจํากัดทาง
กฎหมาย และ/หรื อความเหมาะสมด้ านปริ มาณรายการทางบัญชี และอัตราค่าสอบ
บัญชี แต่คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ การจัดทํางบการเงินรวมสามารถดําเนินการ
ได้ อย่างครบถ้ วนเรี ยบร้ อยตามกําหนดเวลาทุกประการ
สําหรั บรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัดและผู้สอบบัญชี อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ปรากฏในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้ าที่ 109 ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท

เห็นสมควรตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวนิ
้
ตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4439 หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 4409 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิ ตย์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
10

4195 หรื อ นางสาวนภาพร สาธิ ต ธรรมพร ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญาตเลขที่
7494 คนใดคนหนึ่งของบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี
2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นจํานวน 2,519,300 บาท
วาระที� 10

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนัน้ จะไม่มีการนําเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
บริ ษัท กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (Record
Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7
ธันวาคม 2559
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น อนึง่ ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ เข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 6) หรื อแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และนําไปแสดงต่อประธานที่ประชุมหรื อ
บุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะเข้ าร่ วมการประชุม ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ สําหรับ
การมอบฉันทะให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้ าร่ วมประชุมและลงมติ
แทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านัน้ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์ โหลดได้ จาก website ของบริ ษัท
www.oishigroup.com
อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัทดังนี ้
1)
2)
3)

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
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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

(นางศศินี เหมทานนท์)
เลขานุการบริ ษัท
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