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บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชุม

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร              
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี
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หลกัเกณฑก์ำรให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบคุคล              
เพ่ือเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

 
หลกักำรและเหตุผล 

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“ บริษทั ”) ยดึมัน่ในหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีใน
กำรเคำรพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรบรษิทั บรษิทัจงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
และ/หรอืกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของ
บรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ บรษิทัจงึไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนและโปร่งใส ดงัต่อไปนี้ 

 
1. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

 
คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวำระและ/หรือเสนอช่ือบคุคล 

เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยย่อย บรษิทัจงึไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และ/หรอื เสนอชื่อบุคคลเพือ่รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทั ใหน้้อย
กว่ำบทบญัญตัขิองกฎหมำย  ดงันี้ 

1. ตอ้งถอืหุน้ของบรษิทัไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 51 โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ด ้
2. ตอ้งถอืหุน้ของบรษิทัตำมสดัสว่นทีก่ ำหนดในขอ้ 1 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และยงัคงถอืหุน้ในสดัสว่น

ดงักล่ำวในวนัทีเ่สนอจนถงึวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีนัน้ๆ 
 
เอกสำรหลกัฐำนท่ีใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำ 

1. หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก ่ หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย ์ หรอืหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรอืเอกสำรประกอบเพิม่เตมิทีแ่สดง
ใหเ้หน็ว่ำผูถ้อืหุน้มคีุณสมบตัติำมทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้

2. หลกัฐำนแสดงตน ดงันี้ 
ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื หนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล : ส ำเนำหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลอำยุไม่เกนิ 3 เดอืน และส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำม พรอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 
หมำยเหตุ กรณีทีก่ำรเสนอโดยผูถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนั ใหผู้ถ้อืหุน้รำยแรกกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ที่
เกีย่วขอ้งใหค้รบถว้น พรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐำน สว่นผูถ้อืหุ้นรำยที ่2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะใน
ขอ้ (1)  และขอ้ (2) ของแบบฟอรม์และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย แลว้รวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐำน
กำรถอืหุน้พรอ้มหลกัฐำนแสดงตน แลว้รวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 

                                                           
1 พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ม.89/28 ใหส้ทิธกิำรเสนอวำระกำรประชุมแก่ผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยซึง่ถอืหุน้ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั  
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3. แบบฟอรม์ เพื่อชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นในกำรพจิำรณำของบรษิทั บรษิทัจงึก ำหนด
แบบฟอรม์ดงันี้  
กรณีเสนอวำระกำรประชุม โปรดกรอกเอกสำรแนบ 1  “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี”  
กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั– โปรดกรอกเอกสำรแนบ 2 “แบบขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี” และเอกสำรแนบ 2 (ก) 
“แบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร”  
 

ก ำหนดระยะเวลำกำรรบัเรือ่ง  กรุณำสง่เอกสำรพรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำมำยงับรษิทัภำยใน                  
วนัที ่31 มนีำคม 2561 
 
ช่องทำงกำรติดต่อ  ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่เอกสำรในช่องทำงต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

1. ทำงอเิลค็โทรนิคสเ์มล ์โดยสง่เอกสำรในลกัษณะไฟลส์แกนไปยงัเลขำนุกำรบรษิทัที ่cs@epg.co.th 
2. ทำงโทรสำร โดยสง่โทรสำรมำยงัเลขำนุกำรบรษิทั ทีห่มำยเลข 02-383-6533 
3. ทำงไปรษณีย ์โดยสง่เอกสำรตน้ฉบบัมำยงัทีอ่ยู่ต่อไปนี้ 

คุณประภำวด ีณ ระนอง 
เลขำนุกำรบรษิทั . 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน). 
เลขที ่770 หมู่ 6 ถนนเทพำรกัษ์ ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร. 

  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 . 
 
กำรติดตำมเรือ่ง โปรดระบุรำยละเอยีดกำรตดิต่อกลบั (ชื่อ/ นำมสกุล / ทีอ่ยู่/ เบอรโ์ทรศพัท/์ อเีมลล)์ เพื่อควำมสะดวก
ในกำรสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิ และสำมำรถตดิตำมกำรรบัเรื่องของท่ำนไดท้ีเ่ลขำนุกำรบรษิทั โทร 02-249-3976 ต่อ 231 
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2. หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 
ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้ของหลกัเกณฑน์ี้ สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร

ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี โดยมเีงื่อนไขและขัน้ตอนด ำเนินกำรดงันี้ 
1. จดัท ำหนงัสอืเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทั โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น

ใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี” (โดยสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอรม์ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทั)  

2. วำระกำรประชมุตอ้งระบุโดยชดัแจง้ว่ำ เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อทรำบ  
3. เมื่อคณะกรรมกำรมมีตเิหน็ชอบเรื่องทีเ่สนอดงักล่ำว ใหบ้รรจุเขำ้เป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้

ประจ ำปี พรอ้มกบัระบวุ่ำเป็นวำระทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ สว่นเรื่องทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรพรอ้มเหตุผลผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่
www.epg.co.th และแจง้ใหท้รำบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ 

 
เกณฑใ์นกำรพจิำรณำไม่บรรจุเขำ้เป็นวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ซึง่จะตอ้งไม่เป็นไป

ตำมเรื่องดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น และมตคิณะกรรมกำรใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
1. เรื่องทีข่ดักบักฏหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำนที่

ก ำกบัดแูลบรษิทั หรอืขดัต่อวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทั 

2. เรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และมกีำรกล่ำวอำ้งควำมไม่ปกต ิโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดง
เหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัควำมไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว 

3. เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรได ้
4. เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแลว้ในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่ำนมำ และเรือ่ง

ดงักล่ำวไดร้บัเสยีงสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำรอ้ยละสบิของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จรงิในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่ จะไดเ้ปลีย่แปลงไปอย่ำงมนียัส ำคญัจำกขอ้เทจ็จรงิใน
ขณะทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

5. เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
6. เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินกำรหรอืเริม่ด ำเนินกำรไปแลว้ 
7. เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่สำมำรถตดิต่อได ้หรอืเอกสำรหลกัฐำนเพื่อ

ประกอบกำรเสนอไม่ชดัเจนคลุมเครอื หรอืมขีอ้ควำมไมต่รงกบัควำมเป็นจรงิ 
8. เรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเป็นเรื่องทีอ่ยู่ภำยในขอบอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร 

เวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงมนียัส ำคญัต่อบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้โดยรวม 
9. เรื่องทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั หรอืไมม่คีวำมจ ำเป็นตอ้ง

บรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยคณะกรรมกำรมเีหตุผลทีส่มควรและสำมำรถอธบิำยผูถ้อืหุน้ได้   
10. คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่องมำไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด หรอืผูถ้อืหุน้ไมป่ฏบิตัติำม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนดไวใ้นเรื่องดงักล่ำว 
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3. หลกัเกณฑใ์นกำรเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั 
 
ผูถ้อืหุน้ควรพจิำรณำว่ำ บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ควรเป็นผูม้คีวำมรู ้

ควำมสำมำรถในทำงใดทำงหนึ่งทีส่ ำคญัต่อธุรกจิของบรษิทั หรอืเป็นผูท้ีม่คีวำมรูใ้นสำยงำนทีจ่ะช่วยในกำรพฒันำธุรกจิ
ของบรษิทั อกีทัง้สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงเตม็ที ่ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัใด หรอืบรษิทัย่อยในเครอื
เดยีวกนักบับรษิทัใดๆ ทีป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั และเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมสีว่น
ร่วมในกำรประชมุอย่ำงสรำ้งสรรคม์ปีระวตักิำรท ำงำน และจรยิธรรมทีด่งีำม 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้ของหลกัเกณฑน์ี้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพือ่รบักำร
พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร โดยมเีงื่อนไขและขัน้ตอนด ำเนินกำรดงันี้  

1. จดัท ำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลอืกเป็นกรรมกำรของบรษิทั โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นใน 
“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี” (โดย
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทั)  

2. บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอซื่อเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร จะตอ้งกรอกขอ้มลูอย่ำงครบถว้นใน 
“แบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร” พรอ้มลงนำมใน
เอกสำรดงักล่ำวเพื่อเป็นกำรยนืยนัว่ำยนิยอมใหเ้สนอชื่อเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของ
บรษิทั และรบัรองว่ำขอ้มลูทีใ่หน้ัน้ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจรงิทุกประกำร พรอ้มทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทั
เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสำรดงักลำ่วได ้

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบคุคลดงักล่ำวโดย
ใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อคนอื่นๆ เพื่อใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ
พจิำรณำน ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป เวน้แต่คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะ
พจิำรณำเป็นอย่ำงอื่น 

4. ผูท้ีจ่ะถูกเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัเิหมำะสม และควรมปีระสบกำรณ์
กำรท ำงำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั และตอ้งมคีุณสมบตัิตำมทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
บรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืประกำศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

5. บุคคลทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั บุคคลดงักล่ำวจะไดร้บักำรบรรจุชื่อในวำระกำร
เลอืกตัง้กรรมกำร สว่นกรณีทีไ่มผ่่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทีเ่ป็น
ผูเ้สนอชื่อทรำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำร พรอ้มทัง้ชีแ้จงผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่
www.epg.co.th และแจง้ใหท้รำบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้ 

6. ผูถู้กเสนอชื่อตอ้งสำมำรถรบัต ำแหน่งกรรมกำรไดท้นัททีีไ่ดร้บักำรเลอืกตัง้จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
โดยไม่มเีงื่อนไข หรอืเงื่อนเวลำในกำรขอควำมยนิยอมจำกหน่วยงำนใด 

 
 


