ที่ สน. 057/2560
16 พฤศจิกายน 2560
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ ที่ 5/2560
และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 ของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติที่สาคัญซึง่ สรุ ปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติงบการเงิ นประจาปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยงบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว พร้ อมรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

2.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการ
ประจาปี 2560 และกาไรสะสมในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท เนื่องจากได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุ้นละ 1.10 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 ดังนัน้ คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายคราวนี ้
อีกจานวนหุ้นละ 2.30 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
จะกระทาเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แล้ ว

3.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
2. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
4.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ให้ พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรั บ เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 เป็ น จ านวนไม่เกิ น
10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
1.

2.

3.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร

จานวน 50,000 บาทต่อเดือน
จานวน 35,000 บาทต่อเดือน
จานวน 30,000 บาทต่อเดือน
จานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จานวน 9,000 บาทต่อเดือน
จานวน 10,000 บาทต่อเดือน
จานวน 9,000 บาทต่อเดือน

4.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จานวน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
จานวน 9,000 บาทต่อเดือน

5.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา
จานวน
- กรรมการสรรหา
จานวน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
จานวน

6.

7.

6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน
6,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จานวน 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
จานวน 5,000 บาทต่อเดือน
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5.
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ให้ พิจารณา
กาหนดเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนจัดสรรให้ แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป
6.
เห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ พิจารณา
แต่งตัง้ นางสาวนิ ตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4439 หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ในนามบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทสาหรับปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นจานวนเงิน 2,525,300 บาท
7.
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ I ชัน้ 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
พิ จารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2560
พิ จ ารณารั บ ทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บ รอบบัญชี ปี 2560 สิ น้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560 และรายงานจากคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้ อมทังรายงานของ
้
ผู้สอบบัญชี
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2561
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแต่ง ตั ้งผู้ ส อบบัญ ชีส าหรับ งบการเงิน ส าหรับ ปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทน
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

8.
ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิ
ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะกระทาเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แล้ ว
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9.
อนุมตั ิการแต่งตังนางสาวจั
้
นทนา รัตนอมรชัย เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัท จะเปิ ดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และ
ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.oishigroup.com และในกรณี
มีข้อสอบถามกรุ ณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ทาง Email: investorrelations@oishigroup.com หรื อหากไม่สะดวกสามารถ
ติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8888 หรื อโทรสาร หมายเลข 0-2768-8889
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางศศินี เหมทานนท์)
เลขานุการบริ ษัท
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