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บริษัท อสีเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเรื'องเพื'อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ  

เสนอชื'อบุคคลเพื'อเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั0งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เสนอเรื'องเพื'อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอชื'อบุคคลเพื'อเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั0งเป็นกรรมการ 

 

หลกัการและเหตุผล 
บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“ บริษัท ”) ยดึมั�นในหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในการ

เคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการบริษทั บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเป็น
การล่วงหนา้ บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัที�ชดัเจนและโปร่งใส ดงัตอ่ไปนี4  

 
1. หลกัเกณฑ์ทั'วไป 

 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที'จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื'อบุคคล 
เพื�อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทัจึงไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ที�จะเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็น

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการของบริษทั ใหน้อ้ยกวา่
บทบญัญติัของกฎหมาย  ดงันี4  

1.  ตอ้งถือหุน้ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
2.  ตอ้งถือหุน้ของบริษทัตามสดัส่วนที�กาํหนดในขอ้ 1 ตอ่เนื�องมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และยงัคงถือหุน้ในสดัส่วน

ดงักล่าวในวนัที�เสนอจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนั4นๆ 

 

เอกสารหลักฐานที'ใช้ในการประกอบการพจิารณา 
1.  หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�แสดงให้
เห็นวา่ผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัตามที�บริษทักาํหนดไว ้

2.  หลกัฐานแสดงตน ดงันี4  
ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนาม พร้องลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

                                                           
1

 พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ม.89/28 ให้สิทธิการเสนอวาระการประชุมแก่ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ� งถือหุ้นไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทั4งหมดของบริษทั  
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หมายเหต ุกรณีที�การเสนอโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้รายแรกกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มที�
เกี�ยวขอ้งใหค้รบถว้น พร้อมลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ 
(1)  และขอ้ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือ
หุน้พร้อมหลกัฐานแสดงตน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

 

3.  แบบฟอร์ม เพื�อช่วยใหผู้ถื้อหุน้สามารถใหข้อ้มูลที�จาํเป็นในการพิจารณาของบริษทั บริษทัจึงกาํหนดแบบฟอร์ม
ดงันี4   
กรณีเสนอวาระการประชุม โปรดกรอกเอกสารแนบ 1  “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี”  
กรณีเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทั– โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อ
เขา้รับการเลือกตั4งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” และเอกสารแนบ 2 (ก) “แบบ
ขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ”  
 

กาํหนดระยะเวลาการรับเรื'อง  กรุณาส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณามายงับริษทัภายในวนัที' 31 มนีาคม ของ

ทุกปี 
 
ช่องทางการตดิต่อ  ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารในช่องทางตา่งๆ ตอ่ไปนี4  

1. ทางอิเลค็โทรนิคส์เมลล ์โดยส่งเอกสารในลกัษณะไฟลส์แกนไปยงัเลขานุการบริษทัที� jarintrw@aeroflex.co.th 
2. ทางโทรสาร โดยส่งโทรสารมายงัเลขานุการบริษทั ที�หมายเลข 02-383-6533 
3. ทางไปรษณีย ์โดยส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัที�อยูต่อ่ไปนี4  

คุณจรินทร์ วารินทราพร. 
เลขานุการบริษทั . 
บริษทั อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน). 
เลขที� 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ ์ตาํบลเทพารักษ ์อาํเภอเมืองสมุทรปราการ. 

  จงัหวดัสมุทรปราการ 10270. 

 
การตดิตามเรื'อง โปรดใหร้ายละเอียดการติดตอ่กลบัไวด้ว้ย (ที�อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์ อีเมลล)์ เพื�อความสะดวกในการสอบถาม
ขอ้มูลเพิ�มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื�องของท่านไดที้� คุณประภาวดี  ณ ระนอง ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์ 
02-2493976 
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2. หลกัเกณฑ์การพจิารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑนี์4  สามารถเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยมีเงื�อนไขและขั4นตอนดาํเนินการดงันี4  
1. จดัทาํหนงัสือเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมตอ่คณะกรรมการบริษทั โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

ใน “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องบริษทั)  

2. วาระการประชุมตอ้งระบุโดยชดัแจง้วา่ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อทราบ  
3. เมื�อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื�องที�เสนอดงักล่าว ใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี พร้อมกบัระบุวา่เป็นวาระที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ ส่วนเรื�องที�ไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัจะแจง้ใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตผุลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.epg.co.th และแจง้ใหท้ราบในที�
ประชุมผูถื้อหุน้อีกครั4 ง 

เกณฑใ์นการพิจารณาไม่บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที�ผูถื้อหุน้เสนอ ซึ�งจะตอ้งไม่เป็นไปตาม

เรื�องดงัตอ่ไปนี4  เวน้แตค่ณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น และมติคณะกรรมการใหถื้อเป็นที�สุด 

1. เรื�องที�ขดักบักฏหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแล
บริษทั หรือขดัตอ่วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษทั 

2. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และมีการกล่าวอา้งความไม่ปกติ โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงเหตุอนัควร
สงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

3. เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการได ้

4. เรื�องที�ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนที�ผา่นมา และเรื�องดงักล่าวไดรั้บ
เสียงสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั เวน้แตข่อ้เท็จจริง
ในการนาํเสนอครั4งใหม่ จะไดเ้ปลี�ยแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะที�นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้
ในครั4 งก่อน 

5. เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชน์ตอ่บริษทั 

6. เรื�องที�บริษทัไดด้าํเนินการหรือเริ�มดาํเนินการไปแลว้ 

7. เรื�องที�ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดตอ่ได ้หรือเอกสารหลกัฐานเพื�อประกอบการ
เสนอไม่ชดัเจนคลุมเครือ หรือมีขอ้ความไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

8. เรื�องที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เป็นเรื�องที�อยูภ่ายในขอบอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แตเ่ป็น
กรณีที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่บริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้โดยรวม 

9. เรื�องที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานของบริษทั หรือไม่มีความจาํเป็นตอ้งบรรจุ
เป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที�สมควรและสามารถอธิบายผูถื้อหุน้ได ้  

10. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ที�เสนอเรื�องมาไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด หรือผูถื้อหุน้ไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนดไวใ้นเรื�องดงักล่าว 
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3. หลกัเกณฑ์ในการเสนอชื'อบุคคลเพื'อรับเลอืกตั0งเป็นกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาวา่ บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการเลือกตั4งเป็นกรรมการ ควรเป็นผูมี้ความรู้ 

ความสามารถในทางใดทางหนึ�งที�สาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั หรือเป็นผูที้�มีความรู้ในสายงานที�จะช่วยในการพฒันาธุรกิจของ
บริษทั อีกทั4งสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งเตม็ที� ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัใด หรือบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนักบั
บริษทัใดๆ ที�ประกอบธุรกิจแขง่ขนักบับริษทั และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ และมีส่วนร่วมในการ
ประชุมอยา่งสร้างสรรคมี์ประวติัการทาํงาน และจริยธรรมที�ดีงาม 

ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนดขา้งตน้ของหลกัเกณฑนี์4  สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณา
เลือกตั4งเป็นกรรมการ โดยมีเงื�อนไขและขั4นตอนดาํเนินการดงันี4   

1. จดัทาํแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นใน “แบบ
ขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั4งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี” (โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั)  

2. บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ จะตอ้งกรอกขอ้มูลอย่างครบถว้นใน 
“แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามใน
เอกสารดงักล่าวเพื�อเป็นการยืนยนัวา่ยินยอมให้เสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการของบริษทั 
และรับรองวา่ขอ้มูลที�ใหน้ั4นถูกตอ้งครบถว้น และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั4งยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูล
หรือเอกสารดงักล่าวได ้

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนของบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าวโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อคนอื�นๆ เพื�อใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณา
นาํเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้ตอ่ไป เวน้แตค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาเป็นอยา่ง
อื�น 

4. ผูที้�จะถูกเสนอชื�อเพื�อเลือกตั4งเป็นกรรมการของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การ
ทาํงานที�เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินกิจการของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

5. บุคคลที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการบรรจุชื�อในวาระการเลือกตั4ง
กรรมการ ส่วนกรณีที�ไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ที�เป็นผูเ้สนอชื�อ
ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั4งชี4แจงผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.epg.co.th และแจง้ให้
ทราบในที�ประชุมผูถื้อหุน้อีกครั4 ง 

6. ผูถู้กเสนอชื�อตอ้งสามารถรับตาํแหน่งกรรมการไดท้นัทีที�ไดรั้บการเลือกตั4งจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
โดยไม่มีเงื�อนไข หรือเงื�อนเวลาในการขอความยนิยอมจากหน่วยงานใด 

 
 


