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วนัที่ 28 ธันวาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บรษิทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จดัท าในรูปแบบ QR Code

3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. บทนิยามและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษิัท
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวนโ์หลด

ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท www.oishigroup.com)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่จะมีการมอบฉนัทะ
8. ขอ้บงัคบับรษิทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้
9. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพฒันาที่ยั่งยืน
10. มาตรการและแนวปฏิบตัิส  าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ภายใต้สถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

11. แผนที่สถานที่จดัการประชมุโดยสงัเขป

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์1 ชัน้ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที ่30 มกราคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งเลขานุการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ดังกล่าว และไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชยภ์ายในกรอบระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) และได้แนบส าเนา
รายงานการประชุมมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 1) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวมีความถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที ่ 
30 กันยายน 2563 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในหัวข้อ  
“ฐานะการเงินและการด าเนินงาน” หน้าที่ 167 ถึงหน้าที่  179 ของรายงาน
ประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท มีความถกูตอ้ง
และเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผล 
การด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2563 และรายงานจากคณะกรรมการบรษัิท 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญช ี

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินส าหรับปี  2563 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏ  
ในหน้าที่ 217 ถึงหน้าที่ 319 ของรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียด 
ใน QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงิน 
ส  าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินก าไรประจ าปีโดยการจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือปรากฏว่า 

1. ผลการด าเนินงานของบรษัิทมีก าไร 
2. บรษิัทไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
3. บรษิัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ  ดว้ย 
5. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ ากว่า 40% ของก าไรสุทธิ 

หลงัหกัส ารองตามกฎหมายและภาษีเงินได ้

ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 1,069,643,462 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2563-2564 เมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการรอบปีบัญชี 2563 และก าไรสะสม 
ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้จ านวน 
543,750,000 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 50.8 ของก าไรสทุธิรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยไม่ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายอีก เนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา
หุน้ละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 191,250,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวนัที่ 
12 มิถนุายน 2563 จึงคงเหลือเป็นเงนิปันผลที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในคราวนีอี้ก
ในอตัราหุน้ละ 0.94 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 352,500,000 บาท 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบปี 2562 และปี 2563 

รายการ ปี 2563  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 
 

ก าไรสุทธิ (บาท) 1,069,643,462 1,234,451,611 
จ านวนหุน้ (หุน้) 375,000,000 187,500,000 
เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 1.45 4.0 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.51 1.10 

- เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.94 2.90 
รวมเงนิปันผลทีจ่่าย (บาท) 543,750,000 750,000,000 
อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50.8 60.8 
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.51 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้จ านวน 191,250,000 บาท โดยไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองอีก 
เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ และเสนอให ้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลประกอบการส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และก าไรสะสม ในคราวนีใ้นอตัราหุน้ละ  
0.94 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 352,500,000 บาท ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 
ในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไม่ตอ้ง
จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วน 
ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์
2564 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บั 
การอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
โดยตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด
พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี
หนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใ้ช้จ  านวนที่ใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี ้
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ของบริษัท มีกรรมการ 
ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  

1. นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

2. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการบรหิารความยั่งยืน  
และความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
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3. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อ
บุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการของบรษิัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในช่วงระหว่าง
วนัที่ 16 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรอง 
จากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบัติ คุณวฒุิ ประสบการณ ์ทักษะ  
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ 
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณา
แลว้ว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น
และสามารถใหค้วามคิดเห็นและขอ้แนะน าต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบรษิัทไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งจะเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท  

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการ 
ที่ได้รบัการเสนอชื่อจึงไดล้งคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง 
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  ซึ่ งด ารงต าแหน่ งกรรมการอิสระมาตั้งแต่ เดือน 
พฤศจิกายน 2549 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี 2 เดือน 
ต่อเนื่องกัน หากไดร้บัการอนุมัติใหเ้ป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจาก 
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ 
17 ปี 2 เดือน และนายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
มาตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์2549 นบัถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลาประมาณ 14 ปี 
10 เดือน ต่อเนื่องกัน หากไดร้บัการอนุมตัิใหเ้ป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้ จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
รวมทั้งสิ ้น 17 ปี 10 เดือน และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ  
ซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทเป็นเวลาประมาณ 11 ปี 10 เดือน 
ต่อเนื่องกัน หากได้รับการอนุมัติ ให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจาก 
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ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ 
14 ปี 10 เดือน ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป 
อีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและขอ้มูลของกรรมการทั้ง 3 คน และบทนิยามและคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระของบริษัท ไดจ้ัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 และล าดบั 4 ตามล าดบั) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไมร่วมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อไดพ้ิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว
เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้ นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์นายชยั จรุงธนาภิบาล และนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 
กรรมการอิสระซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ อีกวาระหนึ่ง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เลือกตัง้เป็นรายบคุคล) 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดอืนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2564 ซึ่งไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรยีบเทยีบ
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ
และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่  
ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย
แต่ละคณะแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ทุกคณะ 
รวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับ 
ที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในการสง่เสรมิใหก้รรมการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อให้
ค่าตอบแทนสะทอ้นผลการปฏิบตัิงานของกรรมการมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
และเบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทยีบปี 2563 และปี 2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บาทตอ่คร้ัง) 

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 ากับดูแลกิจการที่ดี     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 

-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุมและเงนิบ าเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี  2563  
ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร” หนา้ที่ 125 
ถึงหน้าที่  127 ของรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code  
ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย
ล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2564 ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัตเิงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการ
ปฏิบัติงานและเพื่อใหเ้งินบ าเหน็จสะทอ้นถึงภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให ้
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกัน 
กับที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 รวมถึง 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมต่อไป 

รายละเอียดเงนิบ าเหน็จกรรมการเปรียบเทยีบปี 2563 และปี 2564 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

จ านวนเงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 

32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 

โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2563 ปรากฏอยู่
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้าที่ 125 ถึง
หนา้ที่ 127 ของรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code 
ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 32,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินส าหรับปี 2564 และก าหนด
ค่าตอบแทน  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี
แตล่ะคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบังบการเงนิของบริษัทส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2564 ดงันี ้ 

1. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 
(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปี 2562-2563) หรือ 

2. นางสาวสรุียร์ตัน ์ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

3. นายเอกสิทธิ์ ชธูรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4195 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้มก าหนด 
ค่าสอบบัญชีส  าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2564 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 เป็นเงินจ านวน 2,470,000 บาท ซึ่งลดลง 140,000 บาท 
ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถา้หากมี 
ซึ่งบรษิัทจะจ่ายตามจรงิ  

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2563 และปี 2564 

รายการ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 เพิ่ม (ลด) 

ค่าสอบบญัชี 2,470,000 บาท 2,610,000 บาท (140,000) 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 
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ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ ์
หรือสว่นไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 
ของบรษิัทมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

นอกจากนี ้บริษทั เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมถึงบคุคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย ยกเวน้ บริษัทย่อย
บางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น 
เนื่องจากขอ้จ ากัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมดา้นปริมาณรายการ
ทางบญัชีและอตัราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลใหก้ารจดัท า
งบการเงินสามารถด าเนินการไดอ้ย่างครบถว้นเรียบรอ้ยตามก าหนดเวลา
ทกุประการ 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย 
จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บุคคลหรือกิจการอื่น 
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผูส้อบบัญชีอื่น 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ปรากฏในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี” หนา้ที่ 167 
ของรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้ับ
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท คณ ะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควรตามที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวกนกอร  
ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10512 หรือนางสาวสุรีรัตน ์
ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่  4409 หรือนายเอกสิ ทธิ์  
ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนด 
ค่าสอบบัญชีส  าหรบังบการเงินส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 
เป็นจ านวน 2,470,000 บาท ซึ่งลดลง 140,000 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและ
ใหค้ณะกรรมการบริษัทไดต้อบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดังนั้น จะไม่มี
การเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ  

 อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ส  าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ระหว่างวนัที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายงับรษิทั 

บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวันที่  
14 ธันวาคม 2563 (Record Date) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา  
และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นไปดว้ย 
ความสะดวก รวดเรว็ และเรียบรอ้ย บรษิัทจะเปิดใหท้่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น.  
ของวันประชุม เนื่องจากบริษัทจะใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น 
จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือ
ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 มาแสดงในวนัประชุมดว้ย  

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะใหบุ้คคลที่
บรรลุนิติภาวะแลว้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับ 
ที่  6) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี ้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ส  าหรับ 
การมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและ 
ลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท 
www.oishigroup.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ หัวข้อขอ้มูลส าหรบัผูถื้อหุน้ หัวขอ้ย่อยการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
หนังสือรับมอบฉันทะให้น าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม  
ณ จุดรบัลงทะเบียน หรือส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พรอ้มเอกสารประกอบทางไปรษณีย ์โดยจ่าหนา้ซองถึง 
เลขานุการบริษัท บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร ์ชัน้ 43 ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงหวัยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือ
โปรดสง่เอกสารถึงบรษิัท ภายในวนัที่ 25 มกราคม 2564 

อนึ่ง หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บรษิัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่
กรรมการอสิระของบรษิทั คือ 

1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกลู  

โดยรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 
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บริษัท ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 
www.oishigroup.com ดว้ยแลว้ เพื่อให้ไดร้ับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น หากมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระในครั้งนี ้สามารถจัดส่งค าถาม
ล่วงหน้าไดท้ี่นักลงทุนสมัพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข (662) 768-8889, 8825 
นอกจากนี ้ผู้ถือหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอก
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพัฒนาที่ยั่ งยืน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  9 แล้วส่ง 
แบบฟอรม์ดงักลา่วมาที่ Email: apisara.j@oishigroup.com หรือโทร 02-768-8842, 8639 

อนึ่ง ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความกรุณาผูถื้อหุน้
ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติส  าหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 10 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้ับผูถื้อหุน้ในการเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัเตรียมแผนที่สถานที่และวิธีการเดินทาง
มายงัสถานที่ประชมุ มาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุนีด้ว้ย ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 11 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นางสธุาดา สวุรรณ)์ 
 เลขานกุารบรษิัท 
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