ที สน. 60/2555
6 พฤศจิกายน 2555
เรือง

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
- นกรรมการ

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 2556 รวมทั -งเสนอชือบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และ
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
- นกรรมการของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยเรื องทีจะเสนอ
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี
พร้ อมทังระบุ
- รายละเอียดของเรื องทีเสนอ โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และบุคคลเพือรับการพิ จารณาเลือกตังเป็
- นกรรมการได้ แนบมาท้ ายนี แ- ละได้ แ สดงไว้ บ นเว็บ ไซต์ของบริ ษัท ที
http://www.oishigroup.com ภายใต้ หมวด “Investor Relation” ทั ง- นี - ตั ง- แต่ บั ด นี เ- ป็ นต้ นไปจนถึ ง วั น ที
31 มกราคม 2556
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ คุจารีวณิช)
รองกรรมการผู้จดั การ

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื$อรั บ
การพิจารณาเลือกตัง' เป็ นกรรมการ
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืองทีเห็นว่าสําคัญ และ
ควรบรรจุเ ป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น หรื อเสนอชื อบุคคลเพื อพิ จารณาเข้ ารั บการเลือกตัง- เป็ น
กรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 เป็ นการล่วงหน้ า เพือเป็ นการส่งเสริ มการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี และให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริษทั มัน ใจได้ วา่ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
- นกรรมการบริ ษัท
จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด ดังนี 1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันซึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั -งหมดของบริ ษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้ องถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วนที
กําหนดต่อเนืองมาจนถึงวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชือบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร
หลักฐานรับรองการถือหุ้นได้
2. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค' ณะกรรมการบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ3ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื องทีขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อการกํากับดูแล
กิจการทีดีของบริ ษัท
2.1

เรื องที เกีย วกับ การดํา เนิ น ธุร กิ จปกติ ของบริ ษัท และข้ อเท็จ จริ งที กล่า วอ้ า งโดยผู้ถื อหุ้นมิไ ด้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
2.2
2.3

เรืองทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามทีประสงค์

2.4

เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

เรืองทีผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และ
เรืองดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษัท
เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครัง- ใหม่จะได้ เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะทีนําเสนอ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในครั -งก่อน
2.5

กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรือหน่วยงานกํากับดูแลอืนได้ ประกาศกําหนด
2.6

3. การเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็ นกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
1. เป็ นผู้มีคุณสมบัติถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับและการกํากับดูแ ล
กิจการทีดีของบริษัท
2. เป็ นผู้ที มี ความรู้ ความสามารถและเข้ า ใจในธุร กิ จและอุต สาหกรรมทีบ ริ ษัท ดํา เนิ น กิ จ การอยู่
รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้ บริษัทได้ อย่างเพียงพอ
3.
4.

เป็ นผู้ทียินยอมในการเข้ ารับการเสนอชือเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั -งเป็ นกรรมการ

วิธีการเสนอวาระ/ชื$อบุคคล

ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีกําหนดในข้ อ 1. สามารถเสนอเรืองทีจะขอให้ คณะกรรมการบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องเพือทราบ เพือพิ จารณา เพืออนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
รวมถึงสามารถเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
- นกรรมการบริษัทได้ โดยดําเนินการ ดังนี 4.1 กรอกข้ อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคลเพื$อเข้ ารั บการเลือกตัง' เป็ น
กรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ ครบถ้ วน โดยให้ จัดทํา 1 แบบ ต่อ 1
วาระ/รายชือ พร้ อมทั -งลงลายมือชือและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลทีถกู เสนอชือให้
ครบถ้ วนด้ วย ทังนี
- - แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.oishigroup.com
4.2 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื อ บุ ค คลโดยผู้ ถื อ หุ้ น มากกว่ า หนึ ง ราย ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก คนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชือ พร้ อมลงลายมือชือและแนบเอกสาร
หลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลทีถกู เสนอชือแต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
4.3 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชือบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชือ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอวาระ
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชือ พร้ อมลงลายมือชือและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลทีถูก
เสนอชือแต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
5.

เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพือประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชือ ดังนี •

หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ สําเนาใบหุ้นทีผ้ ูถือหุ้น
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

•

หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึงรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามทีลงลายมือชือในแบบเสนอวาระ พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีลงลายมือชือในแบบ
เสนอวาระ พร้ อมทั -งลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

•

เอกสารเพิมเติมของบุคคลผู้ถกู เสนอชือ
- ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้ อมทังลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังลงนามรั
บรองสําเนาถูกต้ อง
- หลักฐานการให้ ความยินยอมผู้ถกู เสนอชือต้ องลงลายมือชือในส่วนการให้ ความยินยอมในแบบ
เสนอวาระ

6. ช่ องทางการรั บเรื$ องที$ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
6.1

เพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ า ปี ของบริ ษัท และ/หรื อ เสนอชื อ บุคคลเพื อรั บ การเลือ กตัง- เป็ นกรรมการบริ ษัท อย่าง
ไม่เป็ นทางการก่อนได้ ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com หรื อทางโทรสาร
หมายเลข 0-2785-8808 โดยต้ อ งจัด ทํ า และนํ า ส่ ง ต้ น ฉบับ แบบเสนอวาระ และเอกสาร
หลักฐานทีครบถ้ วนถูกต้ องตามทีบริ ษทั กําหนด พร้ อมลงลายมือชือในเอกสารให้ ครบถ้ วนมายัง
บริษทั ภายในวันที 31 มกราคม 2556

6.2

จัดทําและนําส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานทีครบถ้ วนถูกต้ องตามทีบริษัท
กําหนด พร้ อมลงลายมือชือในเอกสารให้ ครบถ้ วนมายังบริ ษัทภายในวันที 31 มกราคม 2556
ตามทีอยูด่ งั ต่อไปนี สํานักกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที$ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน' 20 ถนนรามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

6.3
7.

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที โทรศัพท์ 0-2785-8809, 02-7858806

หลักเกณฑ์ การพิจารณา
7.1

บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน กรองคุณสมบัติผ้ ูถือหุ้น เรื องทีผ้ ูถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของ
บุคคลทีผ้ ูถือหุ้นเสนอในเบือ- งต้ น เพื อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการ
สรรหาเพือพิจารณา

7.2

คณะกรรมการสรรหาจะพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข องบุค คลดังกล่า ว และจะเสนอชื อ บุคคลที
คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้ อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาต่อไป

7.3

เรื องและ/หรื อบุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุ ม ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2556 พร้ อมความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยระบุว่าเป็ นวาระและ/หรือบุคคลทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น

7.4

เรื อ งและ/หรื อ บุคคลที ไ ม่ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษัท จะแจ้ ง กรณี
ดังกล่าวเป็ นเรื องเพือทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง- นัน- โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
ไว้ ด้วย

7.5

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็ นทีสดุ

7.6

บริ ษัท จะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื อง/บุคคลทีเสนอโดยไม่เป็ นไปตามขัน- ตอน วิธีการ และ/หรื อ
ภายในระยะเวลาทีบริษทั กําหนดไว้

7.7

บริษทั จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นทีให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อ
มีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อผู้ถือหุ้นที เสนอมี
คุณ สมบัติไ ม่ ค รบถ้ ว นตามหลัก เกณฑ์ ในข้ อ 1.หรื อ บุคคลที ไ ด้ รั บ การเสนอชื อ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามหรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง

8. วันสิน' สุดการให้ สิทธิ
วันที 31 มกราคม 2556 ภายในเวลา 17.00 น.

