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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  และเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองของสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์
และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 
1.  หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม 

1.1 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายรายท่ีถือหุ้นของ
บริษทั ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั (ไม่น้อยกว่า 33 ลา้นหุ้น) และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึง
วนัท่ีเสนอวาระการประชุม เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1.1 ตอ้งกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562"  กรณีผูถื้อหุ้นหลายราย
รวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562"  และลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด ส่งมายงับริษทั ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
  700/331 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
  โทร. 038-468-300 ต่อ 148 

  หรือ E-Mail address ของกรรมการอิสระท่ี ind_dir@asiaprecision.com   
โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง

บริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในเดือนมีนาคม 2562 
ต่อไป 

1.3 หากเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเขา้หลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนด และมีความส าคญั 
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทั
จะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธ
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ไม่รับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี
ทราบ 

เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 
1.3.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551* 

1.3.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

1.3.3 เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 

1.3.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

1.3.5 เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

___________________________________________________________________________________ 

*เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ.2551 ไดแ้ก่   
(1)  เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือ

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 
(2)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิได้

แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(3)   เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
(4)  เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่น

มา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

(5)    กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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2.  หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
2.1  ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ตอ้ง

เป็นผูถื้อหุ้นรายเดียว หรือหลายรายท่ีถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ  นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ไม่นอ้ยกว่า 33 ลา้นหุ้น) และเป็นการถือ
หุน้ต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

2.2   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2.1  และตอ้งกรอกแบบฟอร์มดงัต่อไปน้ี   
2.2.1   แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
2.2.2   แบบประวตัิบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น 
2.2.3   หนังสือยนิยอมให้เสนอช่ือเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562" และลง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนด ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2561ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

  ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
  700/331  หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
  โทร. 038-468-300 ต่อ 148 

  หรือ E-Mail address ของกรรมการอิสระ ท่ี ind_dir@asiaprecision.com   
โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดย

บริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนมีนาคม 2562 
ต่อไป 

2.3   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งคุณสมบติั ดงัน้ี 
2.3.1  มี คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบัของ
บริษทั   

2.3.2   มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
2.3.3   ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 
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 2.4    บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บการบรรจุในรายช่ือบุคคลผู ้
ไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุม โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมว่า
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 
 


