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วนัที่ 27 ธันวาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี  2562 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 จดัท าในรูปแบบ QR Code

3. ประวติัยอ่และข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

4. บทนิยามและคณุสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัท
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ
6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com)
7. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรณี

ที่จะมีการมอบฉนัทะ
8. ข้อบงัคบับริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จดัการประชมุโดยสงัเขป
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม 
ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชู รี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่  61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุม 
เม่ื อวันที่  30 มกราคม 2562 ซึ่ งบ ริษั ทได้จัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าว 
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน  14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่
กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์
ของบริษทั (www.oishigroup.com) โดยได้แนบส าเนารายงานการประชมุมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติ 
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2562 สิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562 ดงัปรากฏในหวัข้อ “ฐานะการเงินและการด าเนินงาน” หน้าที่ 148 
ถึงหน้าที่ 158 ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้
จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2562 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส าหรับ ปี 2562 สิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่าน 
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฏในหน้าที่ 194 ถงึหน้าที่ 298 
ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้ น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2562 
สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้ สอบบญัชี ซึง่ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทมีนโยบายจดัสรรเงินก าไรประจ าปีโดยการจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นเม่ือปรากฏวา่ 

1. ผลการด าเนินงานของบริษัทมีก าไร 
2. บริษัทไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจา่ยเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจา่ยเงินปันผลจะพิจารณาถงึการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ด้วย 
5. บริษัทจะจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ 40% ของก าไรสุทธิหลังหกัส ารองตาม

กฎหมายและภาษีเงินได้ 

ตามผลการด าเนินงานส าหรับรอบบญัชีปี 2562 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัท
มีก าไรสุทธิจ านวน 1,234,451,611 บาท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562-
2563 เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จงึพิจารณาให้ความเห็นชอบการจา่ยเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการรอบปีบญัชี 2562 และก าไรสะสม ให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
4.00 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 750,000,000 บาท หรือประมาณ 
ร้อยละ 60.8 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยไมต้่องจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จดัสรรไว้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่าย 
เงิน ปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ  1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ น้จ านวน 
206,250,000 บาท โดยจ่ายเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผล 
ที่จะจา่ยให้แกผู่้ ถือหุ้น ในคราวนีอ้ีกในอตัราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
543,750,000 บาท 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทยีบปี 2561 และปี 2562 

รายการ ปี 2562  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561  
 

ก าไรสุทธิ (บาท) 1,234,451,611 1,015,256,095 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 187,500,000 187,500,000 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 4.0 2.80 

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 1.10 0.90 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 2.90 1.90 

รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท) 750,000,000 525,000,000 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 60.8 51.7 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลเม่ือวนัที่  
31 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
206,250,000 บาท โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีก เนื่องจาก
บริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลประกอบการส าหรับรอบบญัชีปี 2562 
สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 และก าไรสะสม ในคราวนี ใ้นอัตราหุ้นละ  
2.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 543,750,000 บาท ให้แกผู่้ ถือหุ้นที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  13 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จดัสรรไว้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการ
อนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก
ครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไมอ่าจแบง่ออกได้พอดีหนึง่ในสาม (1/3) ก็ให้ใช้
จ านวนที่ใกล้เคียงกนักบัหนึง่ในสาม (1/3) ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระ 
การด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง  และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชื่อบุคคล 
ที่เห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในช่วงระหว่างวนัที่ 21 ตุลาคม 2562  
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ถงึวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอชื่อบุคคล 
มายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจงึได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์
การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคณุสมบติั 
คณุวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองค์ประกอบของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 คนมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบติั ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจ
อนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา
กรรมการทกุคนปฏิบติัหน้าที่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยได้เป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ
อยา่งมาก รวมถงึ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูง
ต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า 
นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ มีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงทางด้านกฎหมายและการบริหารจดัการอนัเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกจิ
ของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถงึเป็นประโยชน์อยา่งสูงตอ่บริษัท 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อจึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 
กรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลารวม 9 ปี 9 เดือน 
หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารง 
ต าแหนง่รวมทัง้สิน้ 12 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนมกราคม 2566) นายพิษณุ วิเชียรสรรค์  
และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 



7 
 

โดยประวติัย่อและข้อมูลของกรรมการทัง้ 3 คน และบทนิยามและคุณสมบตัิของ
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 และล าดบั 4 ตามล าดบั) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  
ของบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไมมี่ลักษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถงึมีคณุสมบติั ประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการบริหารธุรกิจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
อย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์
อย่างสูงต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่านายประสิทธ์ิ  
โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ไม่เป็นผู้ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือไมเ่ป็นผู้ มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านกฎหมายและการบริหารจดัการ อนัเป็นประโยชน์
ตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทอยา่งย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อแนะน าตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อยา่งเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง รวมถึงเป็น
ประโยชน์อยา่งสูงตอ่บริษัท จงึเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ ซึง่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลารวม 9 ปี  9 เดือน หากได้รับ 
การอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งรวมทัง้สิน้ 12 ปี 9 เดือน (นบัถงึเดือนมกราคม 2566) นายพิษณ ุ 
วิเชียรสรรค์ และนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง  

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเส่ียง และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการ
ขยายตวัของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
แต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562  

นอกจากนี ้เพื่อสนับสนุนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้กรรมการ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยและเพื่อให้คา่ตอบแทน
สะท้อนผลการปฏิบติังานของกรรมการมากย่ิงขึน้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
จึงพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้  
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รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีที่ เสนอ) ปี 2562 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

1.  คณะกรรมการบริษัท     
-  ประธานกรรมการ 40,000 24,000 40,000 24,000 
-  รองประธานกรรมการ 30,000 12,000 30,000 12,000 
-  กรรมการ 25,500 10,800 25,500 10,800 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการ 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

3.  คณะกรรมการบริหาร     
-  ประธานกรรมการ 8,500 1,500 8,500 1,500 
-  กรรมการ 7,600 1,400 7,600 1,400 

4.  คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง 

    

-  ประธานกรรมการ 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

5.  คณะกรรมการสรรหา     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

6.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

7.  คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

    

-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุมและเงินบ าเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู ่
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” หน้าที่ 109 ถึงหน้าที่ 111  
ของรายงานประจ าปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถงึเดือน
ธันวาคม 2563 ทุกคณะรวมกนัเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนที่เสนอดงักล่าวข้างต้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถงึพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ ผลการปฏิบติังานและเพื่อให้เงินบ าเหน็จ
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
การจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 32,000,000 บาท
ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 
รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจัดสรร  
ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

รายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

จ านวนเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

จ านวนเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 

32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2562 ปรากฏอยู ่
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” หน้าที่ 109 ถึงหน้าที่ 111  
ของรายงานประจ าปี  2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ ่งได้จดัส ่งให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจา่ยเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2563 และก าหนด
ค่าตอบแทน  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึง 
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี  2563 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้ 

1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

2. นางสาวกนกอร  ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10512 
 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2562) 

3. นางสาวพิชญา ไพรสณัฑ์วิทย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9694  
 (ไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับ 
งบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563 เป็นเงินจ านวน 
2,610,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ 84,700 บาท ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวไมร่วมถงึคา่บริการอื่น 
(Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึง่บริษัทจะจา่ยตามจริง  

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

ค่าสอบบัญชี 2,610,000 บาท 2,525,300 บาท 84,700 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน มีคณุสมบติัเหมาะสมและไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
กบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว  
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท รวมถึงผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้ สอบบญัชีท่านใด 
ที่ปฏิบติัหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมถงึบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2563 ของบริษัทยอ่ยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทยอ่ยบางบริษัทที่จดัตัง้และจดทะเบียน
ในตา่งประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบญัชีอื่น เนื่องจากข้อจ ากดัทางกฎหมาย และ/หรือความ
เหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบญัชีและอตัราคา่สอบบญัชี แตค่ณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้การจัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย 
ตามก าหนดเวลาทกุประการ 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กบั
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกบับริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผู้ สอบบัญชีอื่น ณ วันที่  30 กันยายน 2562 
ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี” หน้าที่ 148 ของรายงานประจ าปี  2562 
ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้  นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้ สอบบญัชี 
รับอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวพิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์ ผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาตเลขที่ 9694 คนใดคนหนึง่ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรับงบการเงิน
ส าหรับปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวน 2,610,000 บาท  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  
บริษัทควรเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้ นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 187,500,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาท เป็น 375,000,000 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท และภายหลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหุ้นสามัญ 
ที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่จะมีจ านวนเพิ่มขึน้ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้น
สามัญใหม่  โดยสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นเดิมทุกรายจะไม่ เปล่ียนแปลง  
อนึง่ ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทจะยงัคงเดิมจ านวน 375,000,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้ น 
ที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 2 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน 
จดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจ าเป็นจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 375,000,000  บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น  375,000,000  หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ  1 บาท (หนึง่บาท) 
   โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 375,000,000  หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
  หุ้นบริุมสิทธ์ิ  - หุ้น (-)” 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท    

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุติัและจะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้ 

บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี 2563 ในวันที่  
13 ธันวาคม 2562 (Record Date) 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา 
และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบ
ฉนัทะให้บคุคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.  
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และน าไปแสดงตอ่ประธาน 
ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมการประชุม  ทัง้นีห้นังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค.ใช้ส าหรับการมอบฉันทะให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ 
เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ลงทุนต่างประเทศเท่านัน้ โดยหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด 
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ หัวข้อข้อมูลส าหรับผู้ ถือหุ้ น หวัข้อย่อย 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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อนึง่ หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนวา่ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ของบริษัทดงันี ้  

1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  
2) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
3) นายชยั จรุงธนาภิบาล
โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ล าดบัที่ 7 

ทัง้นี ้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ ถือหุ้น 
หากท่านผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอในครัง้นี ้สามารถจดัส่ง
ค าถามล่วงหน้าได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889 
โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมค าถามเพื่อชีแ้จงแก่ท่านต่อไป 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบหนงัสือ กรุณากรอก
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10 แล้วส่ง
แบบฟอร์มดงักล่าวมาที่ email: apisara.j@oishigroup.com หรือ โทร. 02-768-8842,8639 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นางสุธาดา สุวรรณ์) 
เลขานกุารบริษัท 
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