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วนัที่ 27 ธันวาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
บรษิทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)

พรอ้มด้วยงบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส  าหรับปี สิ ้นสุดวันที่
30 กนัยายน 2564 จดัท าในรูปแบบ QR Code

3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท www.oishigroup.com)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่จะมีการมอบฉนัทะ
7. ขอ้บงัคบับรษิทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้
8. แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1

One Report) และ/หรือรายงานการพฒันาที่ยั่งยืน
9. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และการมอบฉนัทะ

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี  2565 ในวันพฤหัสบดีที่  27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระ 
การประชมุดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที ่28 มกรำคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งเลขานุการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดังกล่าว และไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชยภ์ายในกรอบระยะเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม
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ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oishigroup.com) และได้แนบส าเนา
รายงานการประชุมมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติ 
ของที่ประชุมผู้ถือหุน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที ่ 
30 กันยำยน 2564 และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในหัวข้อ  
“4.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส  าคัญ” หน้าที่ 102 ถึงหน้าที่ 105 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรบัรอบบญัชีปี 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท มีความถกูตอ้ง
และเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบบัญชี ปี  2564 สิ ้นสุดวันที่  
30 กนัยายน 2564 และรายงานจากคณะกรรมการบรษัิท 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 พร้อมทั้งรำยงำน
ของผู้สอบบัญช ี

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินส าหรับปี  2564 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏ  
ในหน้าที่ 209 ถึงหน้าที่ 314 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code 
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ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย
ล าดบัที่ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงิน 
ส  าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและไดผ้่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลและจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายจัดสรรเงินก าไรประจ าปีโดยการจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือปรากฏว่า 

1. ผลการด าเนินงานของบรษัิทมีก าไร 
2. บรษิัทไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
3. บรษิทัมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ  ดว้ย 
5. บริษั ทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ ากว่า 40% ของก าไรสุทธิ 

หลงัหกัส ารองตามกฎหมายและภาษีเงินได ้

ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบญัชีปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 
บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 546,690,385 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2564-2565 เมื่อวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการรอบปีบัญชี 2564 และก าไรสะสม 
ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้จ านวน 
300,000,000 บาท หรือประมาณรอ้ยละ 54.9 ของก าไรสุทธิรวม ซึ่งสอดคลอ้ง
กับนโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษั ทโดยไม่ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 112,500,000 บาท 
โดยจ่ายเมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2564 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายใหแ้ก่ 
ผู้ถือหุ้น ในคราวนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้นจ านวน 
187,500,000 บาท 
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ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทยีบปี 2563 และปี 2564 

รำยกำร ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

ก ำไรสุทธิ (บำท) 546,690,385 1,069,643,462 
จ ำนวนหุน้ (หุ้น) 375,000,000 375,000,000 
เงนิปันผลจ่ำย (บำท/หุ้น) 0.80 1.45 

- เงนิปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้) 0.30 0.51 

- เงนิปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 0.50 0.94 
รวมเงนิปันผลทีจ่่ำย (บำท) 300,000,000 543,750,000 
อัตรำเงนิปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 54.9 50.8 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้จ านวน 112,500,000 บาท โดยไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองอีก 
เนื่องจากบริษัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ และเสนอให ้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลประกอบการส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และก าไรสะสม ในคราวนีใ้นอตัราหุน้ละ  
0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 187,500,000 บาท ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ 
ในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยไม่ตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรไวค้รบถว้นตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ 
การอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

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 ้
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โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ของบริษัท มีกรรมการ 
ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  

1. นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการบรหิาร  
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิารคนที่ 1 
 และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางนงนชุ บรูณะเศรษฐกลุ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดป้ระกาศใหส้ิทธิผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อ
บุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการของบรษิัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในช่วงระหว่าง
วนัที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจึงได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรอง 
จากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบัติ คุณวฒุิ ประสบการณ ์ทักษะ  
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะ 
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนในช่วงที่ผา่นมา กรรมการทกุคนปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมาก 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนอ์ย่างสูงต่อ
การด าเนินงานของบรษิัท 
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ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่ รวม
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อจึงไดล้งคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล
เห็นสมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อเลือกตัง้ นายอวยชยั ตนัทโอภาส นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนางนงนุช 
บูรณะเศรษฐกุล กรรมการบรษิัท ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง 

โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถ้ือหุน้
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา 
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัท
แลว้เห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
เลือกตั้ง นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนางนงนุช 
บูรณะเศรษฐกุล กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการและกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เลือกตัง้เป็นรายบคุคล) 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับเดอืนมกรำคมถึงเดือนธันวำคม 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2565 ซึ่งไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรยีบเทยีบ
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ
และผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าที่  
ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย
แต่ละคณะแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ทุกคณะ 
รวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเดียวกันกับ 
ที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

นอกจากนี ้ เพื่ อสนับสนุนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีในการส่งเสริมให้
กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและ
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เพื่ อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติ งานของกรรมการมากยิ่ งขึ ้น 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รำยละเอียดอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเปรียบเทยีบปี 2564 และปี 2565 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทต่อคร้ัง) 

ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน 

(บำทต่อเดือน) 

เบีย้ประชุม 
(บำทตอ่คร้ัง) 

1. คณะกรรมกำรบริษัท     
-  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. คณะกรรมกำรตรวจสอบ     
-  ประธานกรรมการ 8,500 3,000 8,500 3,000 
-  กรรมการ 7,600 2,800 7,600 2,800 

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

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน 
และควำมเสี่ยง 

    

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

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

6. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

7. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี     
-  ประธานกรรมการ 5,500 3,000 5,500 3,000 
-  กรรมการ 4,600 2,400 4,600 2,400 

ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือน 
เบีย้ประชุมและเงนิบ ำเหน็จ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี  2564  
ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “การเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล” หนา้ที่ 163 ถึงหนา้ที่ 164 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี  2564 (แบบ  56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียด 
ใน QR Code ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผู้ถือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 
(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัเดือนมกราคมถึง 
เดือนธันวาคม 2565 ทกุคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอดงักลา่วขา้งตน้ 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัตเิงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายกล่าวคือ
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ ผลการ
ปฏิบัติงานและเพื่อใหเ้งินบ าเหน็จสะทอ้นถึงภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให ้
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนที่นอ้ยกว่า
ปีที่ ผ่ านมารวมถึ งมอบอ านาจให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเ 
ป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป 

รำยละเอียดเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรเปรียบเทยีบปี 2564 และปี 2565 

จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี 2564 

25,000,000 บำท 32,000,000 บำท 

โดยรายละเอียดเงินบ าเหน็ จกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี  2564  
ปรากฏอยู่ ในหัวข้อ  “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล” หนา้ที่ 162 ถึงหน้าที่ 164 ของแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏ
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รายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้เสนอ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2565 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปี 2565 และก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี
แตล่ะคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม
ของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบังบการเงนิของบริษัทส าหรบัปี 2565 สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2565 ดงันี ้ 

1. นางสาวนาฎศศิน วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที่ 10767  
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที่ 4439  
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

3. นางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 5371 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

4. นางสาวกนกอร ภรูปัิญญวานชิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที่ 10512 
(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปี 2562-2563) หรือ 

5. นางสาวสกุญัญา รอดเคราะห ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 12089 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท)  

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พรอ้มก าหนด 
ค่าสอบบัญชีส  าหรับงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2565 สิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2565 เป็นเงินจ านวน 2,470,000 บาท ซึ่งเท่ากับของปี 2564 
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ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถา้หากม ี
ซึ่งบรษิัทจะจ่ายตามจรงิ  

รำยละเอียดค่ำสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2564 และปี 2565 

รำยกำร ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
ค่ำสอบบญัชี 2,470,000 บำท 2,470,000 บำท - 
ค่ำบริกำรอ่ืน ไม่มี ไม่มี - 

ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษั ทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตดังรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบั ติหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เป็นเวลาเกนิ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

นอกจากนี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด รวมถึงบุคคลหรือ 
กิจการที่ เก่ียวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้รับการ 
เสนอชื่อเป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทดว้ย ยกเวน้ 
บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่อาจใช้ผู้สอบ
บญัชีอื่น เนื่องจากขอ้จ ากัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมดา้นปรมิาณ
รายการทางบญัชีและอตัราค่าสอบบญัชี แต่คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลใหก้าร
จัดท างบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตาม
ก าหนดเวลาทกุประการ 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย 
จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บุคคลหรือกิจการอื่น 
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผูส้อบบัญชีอื่น 
ณ วันที่  30 กันยายน 2564 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” 
หน้าที่ 157 ถึงหน้าที่ 158 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code 

ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 2) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนาฎศศิน  
วฒันไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10767 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
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ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวยวุนชุ เทพทรงวจัจ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่  5371 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่  10512 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญาตเลขที่ 12089 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีส  าหรบังบการเงิน
ส าหรับปี 2565 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นจ านวน 2,470,000 บาท  
ซึ่งเท่ากบัปี 2564 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค ์
จะเสนอเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมได ้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นใหอ้ยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ส  าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ระหว่างวนัที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายงับรษิัท 

บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวันที่  
13 ธันวาคม 2564 (Record Date) 

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุน้ทุกท่าน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 บริษัทจึงก าหนดใหก้ารประชุมผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 นีจ้ัดขึน้ 
ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี ้หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ของบริษัทในครั้งนี ้ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติส  าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-AGM) ที่แนบมานี ้โดยขอใหท้่านระบ ุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบั
ใชใ้นการเขา้รว่มประชมุ 

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะใหบุ้คคล 
ที่บรรลนุิติภาวะแลว้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5) 
หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ส  าหรับการมอบฉันทะ 
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัยเ์ขา้ร่วมประชมุและลงมติแทนผูล้งทุน
ต่างประเทศเท่านัน้ โดยหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.oishigroup.com 
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หมวดนักลงทุนสมัพันธ์ หัวขอ้ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้ หัวขอ้ย่อยการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ หนังสือรบัมอบฉันทะ 
ใหน้ าสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทผ่านช่องทางดงันี ้

1. ช่องทาง e-mail : oishi-cs-office@oishigroup.com 

2. ช่องทางไปรษณีย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โออิชิ  กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  
90 อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์ชั้น 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 

อนึ่ง หากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิท คือ 

1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกลู 

2) นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 

3) นายวิกรม คุม้ไพโรจน ์

4) นายชยั จรุงธนาภิบาล 

โดยรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 6 

บริษัท ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท www.osihigroup.com ดว้ยแลว้ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอรม์
ขอรบัรายงานประจ าปี และ/หรือรายงานการพฒันาที่ยั่งยืน ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 8 แลว้ส่งแบบฟอรม์ดงักล่าว
มาที่ e-mail: oishi-cs-office@oishigroup.com หรือโทร 02-768-8842,8843 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ที่ก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ที่ประชมุจะรบัเฉพาะค าถามที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรของท่าน โดยท่านสามารถ
ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมมายงันักลงทุนสมัพนัธ์ investorrelations@osihigroup.com หรือโทรสารหมายเลข  
02-768-8889 โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดค าตอบและเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มกับรายงานการประชุม
สามญัประจ าปี 2565 นี ้ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ  

ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 (นางชลิตา อิศรางกรู ณ อยธุยา) 
 เลขานกุารบรษิัท 
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