ที สน. 78/2554
6 ธันวาคม 2554
เรือง

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอเชิ ญ ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอเรื อ งที เ ห็ น ว่ า สํ า คัญ และ
ควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 รวมทั <งเสนอชือบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และ
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณาเลือกตั <งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้ า โดยต้ องระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี พร้ อมทั <งรายละเอียดของเรื องทีเสนอ ตังแต่
<
วันที 6 ธันวาคม 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ฯ ได้ แนบมาท้ า ยนี แ< ละได้ แสดงไว้ บ นเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ที http://www.oishigroup.com ภายใต้ ห มวด
“Invester relation” หัวข้ อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555”
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ คุจารีวณิช)
รองกรรมการผู้จดั การ

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื$อรั บ
การพิจารณาเลือกตัง' เป็ นกรรมการ
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นและวาระการประชุม
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
<
ษทั (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น ในวันทีเสนอวาระการประชุม โดยมีเอกสารรับรองการถือ
หุ้นจริ งยืน ยัน กับบริ ษัท) โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ได้ ทํ าหนังสือเสนอเรื องที จะขอ
คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึง จะต้ องระบุวา่ เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือ
พิจารณาแล้ วแต่กรณี พร้ อมทังรายละเอี
<
ยดเรื องทีเสนอสําหรับการประชุมสามัญ ประจําปี 2555 โดยต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค' ณะกรรมการบริ ษัท ขอสงวนสิทธิไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เป็ นเรืองทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 1.
2.2 เป็ นเรื องทีเกียวกับ การดําเนินธุรกิ จปกติของบริ ษัท และข้ อเท็ จจริ งที กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิไ ด้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
2.3 เป็ นเรืองทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัท จะดําเนินการให้ เกิดผลตามทีประสงค์
2.4 เป็ นเรืองทีผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และ
เรื องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
<
ษทั เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง< ใหม่จะได้ เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
จากข้ อเท็จจริ งในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในครัง< ก่อน
2.5 กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. ขัน' ตอน/วิธีการพิจารณาของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลตามทีผ้ ถู ือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที
ได้ กําหนด
และกรณีทีคณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธการบรรจุเรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึงเป็ นวาระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง< ใด บริ ษัทจะแจ้ งกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื องเพือทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง< นัน< โดยจะระบุ
เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื องดังกล่าวไว้ ด้วย และเรื องทีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับ
การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555

4. ช่ องทางการรั บเรื$ องที$ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
เพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของ
บริษทั และ/หรื อ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
< นกรรมการบริ ษัท อย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดย
กรอกข้ อมูล ลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื อ บรรจุเ ป็ นวาระในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2555”
(ดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์บริ ษัท) และนําส่งไปยังบริ ษัท ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com
หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2717-3920 และจัดทําหนังสือเสนอเรื องทีจะขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทบรรจุเป็ น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ต้ นฉบับ) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังบริ ษัท พร้ อมเอกสารหลักฐานทีบริ ษัท กําหนดให้
ครบถ้ วนถูกต้ องภายในวันที 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตามทีอยูด่ งั ต่อไปนี <
ผู้จดั การสํานักกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที$ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
5. ระยะเวลาในการยื$นเรื$ อง
ระหว่างวันที 6 ธันวาคม 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2555
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที โทรศัพท์ 0-2785-8843,02-785-8806

