ที่ สน. 001/2557
วันที่ 7 มกราคม 2557
เรื่ อง

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอเชิ ญ ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอเรื่ อ งที่ เ ห็ น ว่ า สํ า คั ญ และ
ควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 รวมทังเสนอชื
้
่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี
พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และบุค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการได้ แ นบมาท้ ายนี แ้ ละได้ แ สดงไว้ บ นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท
ที่ http://www.oishigroup.com ภายใต้ หมวด “Investor Relation” ทั ง้ นี ้ ตั ง้ แต่ บั ด นี เ้ ป็ นต้ นไปจนถึ ง วั น ที่
6 กุมภาพันธ์ 2557
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรั บ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสําคัญ และ
ควรบรรจุเ ป็ นระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น หรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อพิ จารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่าได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริ ษัทกําหนด ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท (ไม่น้อยกว่า 9,375,000 หุ้น) และต้ องถือหุ้นของบริ ษัทในสัดส่วนที่
กําหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร
หลักฐานรับรองการถือหุ้นได้
2. วาระการประชุมดังต่ อไปนีค้ ณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัท
2.1

เรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ปกติ ของบริ ษัท และข้ อเท็ จ จริ งที่ ก ล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิ ไ ด้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2.2
2.3

เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4

เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ
เรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นําเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
2.5

กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื่นได้ ประกาศกําหนด
2.6

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
1. เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับและการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัท
2. เป็ นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถและเข้ าใจในธุร กิ จ และอุต สาหกรรมที่ บ ริ ษัท ดํ าเนิ นกิ จ การอยู่
รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้ บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ
3.
4.

เป็ นผู้ที่ยินยอมในการเข้ ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กําหนดในข้ อ 1. สามารถเสนอเรื่ องที่จะขอให้ คณะกรรมการบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเพื่ อทราบ เพื่อพิ จารณา เพื่ออนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
4.1 กรอกข้ อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (“แบบเสนอวาระ”) ให้ ครบถ้ วน โดยให้ จัดทํา 1 แบบ ต่อ 1
วาระ/รายชื่อ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้
ครบถ้ วนด้ วย ทังนี
้ ้ แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท http://www.oishigroup.com
4.2 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่ อ บุ ค คลโดยผู้ ถื อ หุ้ นมากกว่ า หนึ่ ง รายให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก คนกรอก
รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้ อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
หลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถกู เสนอชื่อแต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
4.3 หากเป็ นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอวาระ
1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้ อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้ อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อแต่ละคนให้ ครบถ้ วนด้ วย
5.

เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี ้
•

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

•

หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบ
เสนอวาระ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง

•

เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถกู เสนอชื่อ
- ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้ อมทังลงนาม
้
รับรองความถูกต้ อง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสําเนาถูกต้ อง
- หลักฐานการใหความยินยอมผู้ถกู เสนอชื่อต้ องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ ความยินยอมในแบบ
เสนอวาระ

6. ช่ องทางการรั บเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
6.1

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ของบริ ษัทและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอย่างไม่เป็ น
ทางการก่ อ นได้ ทาง e-mail address: janthana.r@oishigroup.com หรื อ ทางโทรสาร
หมายเลข 0-2785-8808 โดยต้ องจัดทํ าและนํ าส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสาร
หลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่บริ ษัทกําหนด พร้ อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ ครบถ้ วนมายัง
บริ ษัทภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

6.2

จัดทําและนําส่งต้ นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่บริ ษัท
กําหนด พร้ อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ ครบถ้ วนมายังบริ ษัทภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ตามที่อยู่ดงั ต่อไปนี ้
สํานักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ เวนเชอร์ ชัน้ 19 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

6.3
7.

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ โทรศัพท์ 0-2785-8843, 02-785-8810

หลักเกณฑ์ การพิจารณา
7.1

บริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติผ้ ูถือหุ้น เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของ
บุคคลที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอในเบือ้ งต้ น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อพิจารณา

7.2

คณะกรรมการสรรหาจะเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และจะเสนอชื่อบุคคลที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบพร้ อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.3

เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุ ม ในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2557 พร้ อมความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

7.4

เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ ไ ม่ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท จะแจ้ ง กรณี
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นัน้ โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
ไว้ ด้วย

7.5

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัท ถือเป็ นที่สดุ

7.6

บริ ษัท จะตัดสิทธิ ไม่พิจารณาเรื่ อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอน วิธีการ และ/หรื อ
ภายในระยะเวลาที่บริ ษัทกําหนดไว้

7.7

บริ ษัท จะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อ
มีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่เป็ นจริ ง หรื อไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อผู้ถือหุ้นที่ เสนอมี
คุณ สมบัติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามหลัก เกณฑ์ ในข้ อ 1.หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อมี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามหรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง

8. วันสิน้ สุดการให้ สิทธิ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลา 17.00 น.

