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บริษทั โอซีซี จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผูถ้ือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำ 

เข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 
วตัถปุระสงค ์

ด้วยบรษิัทฯ ตระหนักถึงสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 
บรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการ
เลอืกตัง้กรรมการบรษิทั เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นระเบยีบ
วาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดต่อไป 

คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และ/
หรอื เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ  

2. ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรอืหนังสือรบัรองการถือหุ้นจากบรษิัท
หลกัทรพัย ์(Broker) หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื บรษิทั ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด รวมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง 
(กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มระบุทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวกเพื่อ
ประโยชน์ในการตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 

1. ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
ผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดของหลกัเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบยีบวาระการ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  โดยด าเนินการดงันี้ 

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2562 (แบบ ก.) ให้
ครบถ้วน พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถ้อืหุ้นมากกว่าหนึ่งราย 
ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พรอ้มทัง้
ลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้
ประสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯ จ านวน 1 คน 

1.2 จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานทีจ่ะตอ้งจดัส่งใหบ้รษิทัฯ พรอ้มกบัแบบ ก.1 ชุดต่อ 1 วาระ ดงันี้ 
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(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองการถอืหุ้นจากบรษิัทหลกัทรพัย์ (Broker)  
หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื บรษิัท ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
กรณผีูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื

หนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
- ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งรบัรองความถูกต้อง

โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามลงลายมอื
ชื่อดงักล่าวพรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

2.1 เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้น หรอืใหข้อ้มลูเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น 
ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด 

2.2 เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอ้างโดยผูถ้อืหุน้มไิด้
แสดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 

2.3 เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์
2.4 เรื่องที่ผู้ถอืหุ้นไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณาแลว้ในรอบ  12 เดอืนที่ผ่านมา 

และเรื่องดงักล่าวได้รบัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ เวน้แต่ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหมจ่ะไดเ้ปลีย่นแปลงไป
อยา่งมนียัส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

2.5 เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานก ากบัดูแลบรษิัทฯ หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  มติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

2.6 เรือ่งทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 
2.7 กรณอีื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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3. กำรพิจำรณำ 

3.1 เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการ
บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะ
รวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของระเบยีบวาระการ
ประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ทัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด 

3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทั 

3.3 เรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จะแจง้เป็นระเบยีบวาระเพื่อ
ทราบในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พรอ้มระบุเหตุผลในการปฏเิสธดว้ย  

กำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั 

1. ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดของหลักเกณฑ์นี้  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยด าเนินการดงันี้ 

1.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั (แบบ ข.) ให้
ครบถ้วน พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถอืหุ้นมากกว่าหนึ่งราย 
ให้ผู้ถอืหุ้นทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พรอ้ม
ทัง้ลงลายมอืชื่อและรวมเป็นชุดเดยีวกนั และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้
ประสานงานตดิต่อกบับรษิทัฯ จ านวน 1 คน 

1.2 กรอกแบบขอ้มูลบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัต ิ
ได้แก่ การศึกษา ประวตักิารท างาน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
หรอืส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมอืชื่อยนิยอมของ
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใน แบบ ค.  

1.3 จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานที่จะต้องจดัส่งให้บรษิทัฯ พรอ้มกับ แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ 
และ แบบ ค. ดงันี้ 
(ก) หลกัฐานการถอืหุ้น ได้แก่ หนังสอืรบัรองการถอืหุ้นจากบรษิัทหลกัทรพัย ์(Broker) 

หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื บรษิัท ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 
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กรณผีูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื

หนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณผีูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
- ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึ่งรบัรองความถูกต้อง

โดยบุคคลผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื
หนังสอืเดนิทาง หรอืใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนามลงลายมอื
ชื่อดงักล่าวพรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. คณุลกัษณะและคณุสมบติัของกรรมกำรบริษทั  กรรมกำรอิสระ 

(ก) มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ข) มคีวามรู ้ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ค) มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ จรยิธรรม และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสุด

ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิและมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัฯ อยา่งแทจ้รงิ 

3. กำรพิจำรณำ 

3.1. เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณากลัน่กรองในเบื้องต้น ถ้าขอ้มูลไม่ครบถ้วน เลขานุการ
บรษิัทจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะ
รวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลดงักล่าว และ
ให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวเพื่อ
เข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืไม่  ทัง้นี้  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นทีสุ่ด 

3.2. บุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั จะไดร้บัการบรรจุชื่อในระเบยีบวาระ
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมพรอ้มความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิทั 

3.3. บุคคลที่ไม่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
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ช่องทำงกำรรบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 

ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้เรือ่งผ่านช่องทาง ดงันี้ 

1. จดัส่งเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบการพจิารณา
ของคณะกรรมการบรษิทั โดยส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนมาที ่: 

▪ คุณชพูนัธุ ์อิม่ทอง เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั โอซซี ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 729/4-7 ถนนรชัดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

2. หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่เลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท:์ 02-295-4545 ต่อ 433 

ระยะเวลำในกำรย่ืนเรื่อง 

 ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะถือวนัที่ตามตราประทบั
ไปรษณยีบ์นหน้าซองเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 


