
 

 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

2. รายงานประจําปีซึง่แสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

3. ประวติัย่อและข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

4. บทนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัท 

5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 

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

7. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรณี

ท่ีจะมีการมอบฉนัทะ 

8. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

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

ประจําปี 2558 ในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมฮิลตัน 

สุขุมวิท กรุงเทพ เลขท่ี 11 ซอยสขุุมวิท 24 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 

2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการท่ีประชุมได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 ของ

บริษัท ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์



ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุมมา

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงาน 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานจาก

คณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดงัปรากฏ

ในหวัข้อ “ฐานะการเงินและการดําเนินงาน” หน้าท่ี 98 ถึงหน้าท่ี 102 ของรายงาน

ประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2557 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทัง้รายงาน

ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ดงัรายละเอียดปรากฏในหน้าท่ี 142 ถึงหน้าท่ี 223 ของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัส่งให้กบั

ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติังบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้ผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเม่ือ

ปรากฏวา่ 
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1. ผลการดําเนินงานของบริษัทมีกําไร 

2. บริษัทไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่

3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ด้วย 

5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสทุธิหลงัหักสํารอง

ตามกฎหมายและภาษีเงินได้ 

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิ 524,935,152 บาท ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 จึงพิจารณา

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอัตราหุ้ นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 300,000,000 บาท หรือ

ประมาณร้อยละ 57.14 ของกําไรสุทธิรวมประจําปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไมต้่องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายอีก 

เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท

ได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

103,125,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะ

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในคราวนี อี้ก  ในอัตราหุ้ นละ  1.05 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิ น้ 

196,875,000 บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลปี 2556 และ 2557 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี  

9 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 103,125,000 

บาท โดยไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองอีก เนื่องจากบริษัทได้

จดัสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

รายการ ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ปี 2556 

กาํไรสุทธิ (บาท) 524,935,152 455,572,043 

จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 187,500,000 187,500,000 

เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 1.60 1.30 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.55 0.30 

- เงนิปันผลประจาํปี  (บาท/หุ้น) 1.05 1.00 

รวมเงนิปันผลที่จ่าย (บาท) 300,000,000 243,750,000 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 57.14 53.50 
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อนุมติัการจัดสรรกําไรจากผลประกอบการ ประจําปี 2557 และกําไรสะสม 

ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 196,875,000 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 

12 มีนาคม 2558 โดยกําหนดวันรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น ในวันท่ี 13 มีนาคม 

2558 โดยไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองอีกเน่ืองจากบริษัทได้จดัสรร

ไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

 ทัง้นี ้กําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ 

ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากตําแหน่ง  

ถ้าจํานวนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้

จํานวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือก

ให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระ 

การดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์ 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวฒิุ ประสบการณ์ 

ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทัง้หมด

ของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง

ท่ีผ่านมา นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ววา่กรรมการอิสระแตล่ะท่าน

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความคิดเห็นและ

ข้อแนะนําตา่ง ๆ เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์

อย่างสงูตอ่บริษัท  
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เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ

การเสนอช่ือจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

ซึง่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนพฤศจิกายน 

2558 นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมา 9 ปี

ตอ่เน่ืองกนั และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

โดยมีประวติัย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้

(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 และสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 ตามลําดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เห็นสมควรตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้ 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  นายชยั  จรุงธนาภิบาล และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

กรรมการอิสระซึ ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน

มีนาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

สําหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบาย

พิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  พิจารณาจาก

การขยายตัวของธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อย สําหรับเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ทุกคณะรวมกนัเป็น

จํานวนเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท ซึง่เป็นจํานวนเดียวกบัปี 2557 โดยมีรายละเอียด 

การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการ  จํานวน 50,000  บาทตอ่เดือน 

- รองประธานกรรมการ จํานวน 35,000   บาทตอ่เดือน 

- กรรมการ  จํานวน 30,000 บาทตอ่เดือน 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการตรวจสอบ จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร  จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหาร จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 10,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน   9,000 บาทตอ่เดือน 

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 

- ประธานกรรมการสรรหา จํานวน   6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการสรรหา จํานวน   5,000 บาทตอ่เดือน 

6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน จํานวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จํานวน    6,000  บาทตอ่เดือน 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  จํานวน    5,000 บาทตอ่เดือน 

คา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากคา่ตอบแทนข้างต้นและเงินบําเหน็จ 

-ไมมี่- 
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โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลประจําปี 2557 ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 

“ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าท่ี 79 ถึงหน้าท่ี 80 ของรายงานประจําปี  

ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับ

เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

10,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และเพ่ือให้เงินบําเหน็จสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินบําเหนจ็

กรรมการประจําปี 2558 เป็นจํานวน 21,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน รวมถึง

มอบอํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม

ต่อไป โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลประจําปี 2557 ปรากฏอยู่ใน

หวัข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 79 ถึงหน้าที่ 80 ของรายงาน

ประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการ

ประจําปี 2558 เป็นจํานวน 21,000,000 บาท โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบัติ ประวติั การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ สอบ

บญัชีแต่ละคน ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม

ของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2558  จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัท สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้ 

1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2316  

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่

ปี 2555) หรือ 

2. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3920  

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195   

 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท พร้อมกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงินจํานวน 

2,434,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับปีก่อน โดยไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit 

fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึง

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้ สอบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบ

บญัชีประจําปี 2558 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น Oishi Myanmar Limited 

เน่ืองจากกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กําหนดให้การตรวจสอบ 

งบการเงินต้องดําเนินการโดยผู้สอบบญัชีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เท่านัน้  

สําหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
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ผู้สอบบัญชี” หน้าท่ี 97 ของรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2316 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3920 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบ

บญัชีของบริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับงบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 2,434,000 บาท  

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามของ 

ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุติัและจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 

บริษัท กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record 

Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 13 

มีนาคม 2558  

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

สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น อนึง่ ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้

บุคคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด

แบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) และนําไปแสดงต่อประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ี

ประธานมอบหมายก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมการประชมุด้วย 

อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนวา่ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทได้ 
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ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 

หากท่านผู้ ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง

คําถามล่วงหน้าได้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ karnjaporn.k@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889          

โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ซึง่บริษัทจะได้รวบรวมคําถามเพ่ือชีแ้จงแก่ท่านตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง) 

 เลขานกุารบริษัท 
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