
ท่ี สน. 001/2557 

วนัท่ี 7 มกราคม 2557 

เร่ือง การเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคัญ และ 

ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 รวมทัง้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ 

มีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

พร้อมทัง้ระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ โดยหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

และบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได้แนบมาท้ายนีแ้ละได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  

ท่ี  http://www.oishigroup.com ภายใต้หมวด “Investor Relation” ทัง้นี  ้ตัง้แต่บัดนี เ้ป็นต้นไปจนถึงวันท่ี    

6 กมุภาพนัธ์ 2557 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                            (นางจิตเกษม  หมูม่ิ่ง) 

                                                                                           ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

 

http://www.oishigroup.com/


 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับ

การพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสําคญั และ 

ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 เป็นการล่วงหน้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี และให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทมัน่ใจได้ว่าได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  โดยการ

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ดงันี ้

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนท่ี

กําหนดตอ่เน่ืองมาจนถงึวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร

หลกัฐานรับรองการถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนีค้ณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสทิธ์ิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัท  

2.2 เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้ นมิได้ 

แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

2.3 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 

2.4 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.5 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ

เร่ืองดงักลา่วได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

2.6 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนได้ประกาศกําหนด 

 

 

 



3.   การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท   

   คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  

1. เป็นผู้ มีคณุสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคบัและการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท  

2. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

รวมถงึสามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ  

3. เป็นผู้ ท่ียินยอมในการเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีกําหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุ

เป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา เพ่ืออนุมติัแล้วแต่กรณี 

รวมถงึสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้โดยดําเนินการ ดงันี ้

4.1 กรอกข้อมลูใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทํา 1 แบบ ต่อ 1 

วาระ/รายช่ือ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให้

ครบถ้วนด้วย ทัง้นี ้แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ ช่ือบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก

รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสาร

หลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลท่ีถกูเสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ช่ือบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายช่ือ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบเสนอวาระ     

1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายช่ือ พร้อมลงลายมือช่ือและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลท่ีถูก

เสนอช่ือแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพจิารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา 1 ชดุตอ่ 1 วาระ/รายช่ือ ดงันี ้

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  

หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ สําเนาใบหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น 

ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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• หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบเสนอวาระ พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามท่ีลงลายมือช่ือในแบบ

เสนอวาระ พร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารเพ่ิมเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือ 

- ประวติัการศกึษา  ประวติัการทํางาน หลกัฐานการศกึษา หลกัฐานการถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนาม

รับรองความถกูต้อง 

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- หลกัฐานการใหความยินยอมผู้ถกูเสนอช่ือต้องลงลายมือช่ือในสว่นการให้ความยินยอมในแบบ

เสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีของบริษัทและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็น

ทางการก่อนได้ ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com หรือทางโทรสาร

หมายเลข 0-2785-8808 โดยต้องจัดทําและนําส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสาร

หลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามท่ีบริษัทกําหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนมายงั

บริษัทภายในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557  

6.2 จดัทําและนําส่งต้นฉบบัแบบเสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีบริษัท

กําหนด พร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนมายงับริษัทภายในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557

ตามท่ีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้

สํานักกรรมการผู้จัดการ   

บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่ 57 อาคารปาร์ เวนเชอร์ ชัน้ 19 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

mailto:chawita@oishigroup.com


6.3 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0-2785-8843,  02-785-8810 

7. หลักเกณฑ์การพจิารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัผู้ ถือหุ้น เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของ

บุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ 

สรรหาเพ่ือพิจารณา 

7.2 คณะกรรมการสรรหาจะเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว และจะเสนอช่ือบุคคลท่ี

คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

7.3 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ

การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรือบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เร่ืองและ/หรือบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี

ดงักล่าวเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ 

ไว้ด้วย 

7.5 คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นท่ีสดุ  

7.6 บริษัท จะตดัสิทธิไม่พิจารณาเร่ือง/บุคคลท่ีเสนอโดยไม่เป็นไปตามขัน้ตอน วิธีการ และ/หรือ

ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

7.7 บริษัท จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ

มีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้ นได้ หรือผู้ ถือหุ้ นท่ีเสนอมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีลักษณะ

ต้องห้ามหรือมีคณุสมบติัไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

8. วันสิน้สุดการให้สิทธิ 

วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 ภายในเวลา 17.00 น. 

 

 


