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6 พฤศจิกายน 2555 

เรื�อง การเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั -งเป็นกรรมการ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท โออิชิ  ก รุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ ถือหุ้ นเสนอเรื� องที� เ ห็นว่าสําคัญ และ 
ควรบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 รวมทั -งเสนอชื�อบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และ 
มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั -งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเรื�องที�จะเสนอ
เพื�อบรรจเุป็นวาระการประชมุต้องระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
พร้อมทั -งระบรุายละเอียดของเรื�องที�เสนอ โดยหลกัเกณฑ์และวิธีปฏบิติัในการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั -งเป็นกรรมการได้แนบมาท้ายนี -และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที� 
http://www.oishigroup.com ภา ย ใ ต้หม วด  “Investor Relation” ทั -งนี - ตั -ง แต่บัดนี -เ ป็น ต้ นไป จ นถึ งวัน ที�  
31 มกราคม 2556 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายไพบลูย์ คจุารีวณิช) 
 รองกรรมการผู้จดัการ 

 



 

 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื$อรับ
การพจิารณาเลือกตั 'งเป็นกรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เห็นว่าสําคญั และ 
ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั -งเป็น
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 เป็นการล่วงหน้า เพื�อเป็นการส่งเสริมการกํากับ
ดแูลกิจการที�ดี และให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษทัมั�นใจได้วา่ได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  โดยการ
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั -งเป็นกรรมการบริษัท
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด ดงันี - 

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัซึ�งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั -งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้องถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนที�
กําหนดตอ่เนื�องมาจนถึงวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื�อบคุคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร
หลกัฐานรับรองการถือหุ้นได้ 

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี 'คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ3ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที�กํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือการกํากบัดแูล
กิจการที�ดีของบริษัท  

2.2 เรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที�กล่าวอ้างโดยผู้ ถือหุ้ นมิได้ 
แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไมป่กติของเรื�องดงักลา่ว 

2.3 เรื�องที�อยูน่อกเหนืออํานาจที�บริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามที�ประสงค์ 

2.4 เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.5 เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และ
เรื�องดงักลา่วได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั -งหมดของบริษัท 
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครั -งใหม่จะได้เปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญัจากข้อเท็จจริงในขณะที�นําเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั -งก่อน 

2.6 กรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอื�นได้ประกาศกําหนด 

 

 



 

3.   การเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการบริษัท   

   คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  

1. เป็นผู้ มีคุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัและการกํากับดูแล
กิจการที�ดีของบริษัท  

2. เป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที�บริษัทดําเนินกิจการอยู ่
รวมถึงสามารถอทิุศเวลาให้บริษัทได้อยา่งเพียงพอ  

3. เป็นผู้ ที�ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั -งเป็นกรรมการ 

4. วิธีการเสนอวาระ/ชื$อบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที�กําหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเรื�องที�จะขอให้คณะกรรมการบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องเพื�อทราบ เพื�อพิจารณา เพื�ออนุมติัแล้วแต่กรณี 
รวมถึงสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั -งเป็นกรรมการบริษัทได้โดยดําเนินการ ดงันี - 

4.1 กรอกข้อมลูใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคลเพื$อเข้ารับการเลือกตั 'งเป็น

กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทํา 1 แบบ ต่อ 1 
วาระ/รายชื�อ พร้อมทั -งลงลายมือชื�อและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลที�ถกูเสนอชื�อให้
ครบถ้วนด้วย ทั -งนี - แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.oishigroup.com  

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื�อบุคคลโดยผู้ ถือหุ้ นมากกว่าหนึ�งราย ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื�อ พร้อมลงลายมือชื�อและแนบเอกสาร
หลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบคุคลที�ถกูเสนอชื�อแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื�อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชื�อ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบเสนอวาระ  
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื�อ พร้อมลงลายมือชื�อและแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 5. ของผู้ ถือหุ้น และบุคคลที�ถูก
เสนอชื�อแตล่ะคนให้ครบถ้วนด้วย 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ ถือหุ้นจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานเพื�อประกอบการพิจารณา 1 ชดุตอ่ 1 วาระ/รายชื�อ ดงันี - 

• หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  

หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ สําเนาใบหุ้นที�ผู้ ถือหุ้น 
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 



 

• หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ ถือหุ้นพร้อมทั -งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ�งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามที�ลงลายมือชื�อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษทั (ถ้ามี) 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ลงลายมือชื�อในแบบ
เสนอวาระ พร้อมทั -งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

• เอกสารเพิ�มเติมของบคุคลผู้ถกูเสนอชื�อ 

- ประวติัการศกึษา  ประวติัการทํางาน หลกัฐานการศึกษา หลกัฐานการถือหุ้นพร้อมทั -งลงนาม
รับรองความถกูต้อง 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทั -งลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- หลกัฐานการให้ความยินยอมผู้ถกูเสนอชื�อต้องลงลายมือชื�อในส่วนการให้ความยินยอมในแบบ
เสนอวาระ 

6. ช่องทางการรับเรื$องที$ผู้ ถือหุ้นเสนอ 

6.1 เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีของบริษัทและ/หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตั -งเป็นกรรมการบริษัทอย่าง 
ไม่เป็นทางการก่อนได้ ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2785-8808 โดยต้องจัดทําและนําส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสาร
หลกัฐานที�ครบถ้วนถกูต้องตามที�บริษทักําหนด พร้อมลงลายมือชื�อในเอกสารให้ครบถ้วนมายงั
บริษทัภายในวนัที� 31 มกราคม 2556  

6.2 จดัทําและนําส่งต้นฉบบัแบบเสนอวาระ และเอกสารหลกัฐานที�ครบถ้วนถกูต้องตามที�บริษัท
กําหนด พร้อมลงลายมือชื�อในเอกสารให้ครบถ้วนมายงับริษัทภายในวนัที� 31 มกราคม 2556 
ตามที�อยูด่งัตอ่ไปนี - 

สาํนักกรรมการผู้จดัการ   

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

เลขที$ 9 อาคารยูเอม็ทาวเวอร์ ชั 'น 20 ถนนรามคําแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 



 

6.3 หากท่านมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที� โทรศพัท์ 0-2785-8809, 02-785-
8806 

7. หลักเกณฑ์การพจิารณา 

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั�นกรองคุณสมบติัผู้ ถือหุ้น เรื�องที�ผู้ ถือหุ้นเสนอและคุณสมบติัของ
บุคคลที�ผู้ ถือหุ้นเสนอในเบื -องต้น เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ 
สรรหาเพื�อพิจารณา 

7.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และจะเสนอชื�อบุคคลที�
คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้อมความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาตอ่ไป  

7.3 เรื�องและ/หรือบุคคลที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556 พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท โดยระบวุ่าเป็นวาระและ/หรือบคุคลที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

7.4 เรื�องและ/หรือบุคคลที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณี
ดงักล่าวเป็นเรื�องเพื�อทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครั -งนั -น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ 
ไว้ด้วย 

7.5 คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที�สดุ  

7.6 บริษัท จะตดัสิทธิไม่พิจารณาเรื�อง/บุคคลที�เสนอโดยไม่เป็นไปตามขั -นตอน วิธีการ และ/หรือ
ภายในระยะเวลาที�บริษทักําหนดไว้ 

7.7 บริษทั จะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นที�ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือ
มีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้นที�เสนอมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.หรือบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนถกูต้อง 

8. วันสิ 'นสุดการให้สิทธิ 

วนัที� 31 มกราคม 2556 ภายในเวลา 17.00 น. 

 


