
 
 

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
2. รายงานประจ าปีซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
3. ประวตัิย่อและข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ 
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด

ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com) 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณี

ท่ีจะมีการมอบฉนัทะ 
7.  ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวนัพุธท่ี 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่  30 มกราคม 
2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม 
เมื ่อว ันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จ ัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้แนบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของ  
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น รับรองรายงาน 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบบญัชีปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 ดงัปรากฏในหวัข้อ “ฐานะการเงินและการด าเนินงาน” หน้าท่ี 118 
ถึงหน้าท่ี 127 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จงึเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และรายงานจาก
คณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปี 2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบัญชี     

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส าหรับปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฏในหน้าท่ี 154 ถึงหน้าท่ี 246 
ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ี 
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงิน 
ส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี 
ซึ่งปรากฏในหน้าท่ี 154 ถึงหน้าท่ี 246 ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า 
1. ผลการด าเนินงานของบริษัทมีก าไร 
2. บริษัทไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ด้วย 
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่า 40% ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารอง

ตามกฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,015,256,095 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
6/2561 เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2561 และก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
2.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้จ านวน 525,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 51.7 
ของก าไรสุทธิรวม ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 168,750,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 
13 มิถ ุนายน 2561 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในคราวนีอ้ีก 
ในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 356,250,000 บาท 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบปี 2560 และปี 2561 

รายการ ปี 2561  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560  
 

ก าไรสุทธิ (บาท) 1,015,256,095 1,451,693,045 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 187,500,000 187,500,000 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัท่ี  
13 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้ นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิ น้จ านวน 
168,750,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีก เน่ืองจาก
บริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลประกอบการส าหรับรอบบัญชีปี 2561 
สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และก าไรสะสม ในคราวนีใ้นอตัราหุ้นละ 1.90 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 356,250,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ
อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 โดยไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการอนุมตัิจาก
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ 
ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้
จ านวนท่ีใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลือก
ให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 ของบริษัท มีกรรมการท่ีครบวาระ 
การด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 

รายการ ปี 2561  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560  
 

เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 2.80 3.40 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.90 1.10 

- เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 1.90 2.30 
รวมเงนิปันผลที่จ่าย (บาท) 525,000,000 637,500,000 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 51.7 43.9 
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2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
  กรรมการสรรหา  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2  
  และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 25 ตลุาคม 2561 ถงึวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2561 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจงึได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย
คณุสมบตัิ คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบ
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั ง้ 
ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงท่ีผ่านมา
กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็นอย่างดี และ 
มีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างสงูตอ่การด าเนินงานของบริษัท  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้ลงคะแนนเสียง
พิจารณาเป็นรายบคุคลเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้นายอวยชยั ตนัทโอภาส นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ
บริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ 
ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงมีคณุสมบัติ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงท่ีผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง 
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้นายอวยชัย ตันทโอภาส นายฐาปน 
สิริว ัฒนภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชดุย่อยตา่ง ๆ ของบริษัทดงัตอ่ไปนีต้อ่ไปอีกวาระหนึง่   

1. นายอวยชยั  ตนัทโอภาส กรรมการ  
   และรองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 1 

2. นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ  
   ประธานกรรมการบริหาร  
   กรรมการสรรหา  
   กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
   และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
   รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 

และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ
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ขยายตวัของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
แต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562  ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561  

นอกจากนี ้เพ่ือสนับสนุนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการส่งเสริมให้กรรมการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพ่ือให้ค่าตอบแทน
สะท้อนผลการปฏิบตัิงานของกรรมการมากย่ิงขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึง
พิจารณาปรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม
จากเดิมท่ีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนเพียงรูปแบบเดียว โดยมี
รายละเอยีดการจ่ายคา่ตอบแทนดงันี ้ 

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เปรียบเทยีบปี 2561 และปี 2562 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

-  ประธานกรรมการ 40,000 24,000 50,000 - 
-  รองประธานกรรมการ 30,000 12,000 35,000 - 
-  กรรมการ 25,500 10,800 30,000 - 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,500 3,000 10,000 - 
-  กรรมการตรวจสอบ 7,600 2,800   9,000 - 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหาร
-  ประธานกรรมการบริหาร 8,500 1,500 10,000 - 
-  กรรมการบริหาร 7,600 1,400   9,000 - 
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รายละเอียดค่าตอบแทน 
 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

4.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารความยั่งยืนและ 
ความเสี่ยง 

    

-  ประธานกรรมการบริหาร 
ความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

8,500 3,000 10,000 - 

-  กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง 

7,600 2,800   9,000 - 

5.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
สรรหา 

  
  

-  ประธานกรรมการสรรหา 5,500 3,000   6,000 - 
-  กรรมการสรรหา 4,600 2,400   5,000 - 

6.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

  
  

-  ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 

5,500 3,000   6,000 - 

-  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 4,600 2,400   5,000 - 

7.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกจิการที่ดี 

  
  

-  ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

5,500 3,000   6,000 - 

-  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 4,600 2,400   5,000 - 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุมและเงินบ าเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยู่ 
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 96  ถึงหน้าท่ี 98 ของ
รายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้นี ้(สิ่งท่ี
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือน
ธันวาคม 2562 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเสนอดงักลา่วข้างต้น 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกลา่วคือพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบตัิงานและเพ่ือให้เงินบ าเหน็จ
สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็ นสมควรให้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท 
รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป    

รายละเอียดเงนิบ าเหน็จกรรมการเปรียบเทยีบปี 2561 และปี 2562 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 

32,000,000 บาท 
34,000,000 บาท 

โดยจ านวนเงนิบ าเหน็จที่จัดสรรจริง 
เป็นจ านวน 32,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2561 ปรากฏอยู่ 
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าท่ี 96 ถึงหน้าท่ี 98 ของ
รายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั ง้นี ้(สิ่งท่ี
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 32,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 และก าหนด
ค่าตอบแทน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคณุสมบติั ประวตัิ การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบ
บญัชีแต่ละคน ความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอตัราค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเห็นชอบการแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2562 สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
ดงันี ้ 

1. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4439  
 (เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2550-2554 ส าหรับงวด  

9 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2560 และส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561) หรือ 

2. นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4195 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
4. นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565  
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 
5. นางสาวกนกอร  ภริูปัญญวานิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ 
งบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 เป็นเงินจ านวน 
2,525,300 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา ทัง้นีค้่าสอบบัญชีดงักล่าวไม่รวมถึง
คา่บริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากม ีซึง่บริษัทจะจ่ายตามจริง  
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รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2561 และปี 2562 

รายการ ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 
 

เพิ่ม (ลด) 

ค่าสอบบัญชี 2,525,300 บาท 2,525,300 บาท - 

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี - 

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มคีวามสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว  
แตอ่ย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท รวมถงึผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไมม่ีผู้ สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทท่ีจดัตัง้และจดทะเบียน
ในตา่งประเทศท่ีอาจใช้ผู้สอบบญัชีอื่น เน่ืองจากข้อจ ากดัทางกฎหมาย และ/หรือความ
เหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบญัชีและอตัราค่าสอบบญัชี แต่คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้การจัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตาม
ก าหนดเวลาทกุประการ 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผู้ สอบบัญชีอื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
ปรากฏในหวัข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี” หน้าท่ี 118 ของรายงานประจ าปี ซึง่ได้จดัส่ง
ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4409 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4195  หรือนางสาวพรทิพย์  ริมดุสิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
หรือนางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10512 
คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
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ของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวน 2,525,300 บาท  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  จึงเสนอขอให้ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 เร่ืองสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ข้อ 32. 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี    
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้จะ
เรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ  คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้า (1/5) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 

ข้อ 32.   
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีภายในสี่  (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปี    
บญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี ้จะ
เรียกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่ งมีหุ้ นนับรวมกันได้ 
ไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่าย 
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึ่ง 
เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ี
บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนั
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้ น 
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ 
ในข้อบังคับนี ้ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคบัของบริษัทข้อ 32 เร่ืองสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตามค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 

บริษัท ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 
2561 (Record Date) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานท่ีดงักลา่วข้างต้น อนึง่ ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุและลงมติแทน โปรดมอบฉนัทะให้
บคุคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 5) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และน าไปแสดงต่อประธานท่ีประชุมหรือ
บุคคลท่ีประธานมอบหมายก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมการประชุม ทัง้นีห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ส าหรับ
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การมอบฉันทะให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์เข้าร่วมประชมุและลงมติ
แทนผู้ ลงทุนต่างประเทศเท่านัน้ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.oishigroup.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น หวัข้อย่อยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนวา่ท่านสามารถมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ของบริษัทดงันี ้  

1)  นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู  
2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  
3)    นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  
4) นายชยั จรุงธนาภิบาล 

โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากรณีท่ีมีการมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้ น 
หากท่านผู้ ถือหุ้นมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง
ค าถามล่วงหน้าได้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889          
โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นระบช่ืุอ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ซึง่บริษัทจะได้รวบรวมค าถามเพ่ือชีแ้จงแก่ท่านตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นางสธุาดา สวุรรณ์) 
 เลขานกุารบริษัท 
 

 
 




