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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องของสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารเสนอวาระการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม เข้า รั บ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
1. หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ ม
1.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอวาระการประชุ มต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียว หรื อหลายรายที่ถือหุ ้นของ
บริ ษทั ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั (ไม่น้อยกว่า 33 ล้านหุ ้น) และเป็ นการถือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องนับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึง
วันที่เสนอวาระการประชุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
1.2 ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ ม "แบบขอเสนอวาระการ

ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563" กรณี ผถู ้ ือหุ น้ หลายราย
รวมกันเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ ม "แบบขอเสนอวาระการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า สาหรั บการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563" และลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด ส่ งมายังบริ ษทั ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี้
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
700/331 หมู่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-468-300 ต่อ 148
หรื อ E-Mail address ของกรรมการอิสระที่ ind_dir@asiaprecision.com
โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณากลั่น กรอง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
ซึ่ งบริ ษทั จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ภายในเดือนมีนาคม
2563 ต่อไป
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1.3 หากเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ กาหนด และมีความสาคัญ

เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยในกรณี ที่บรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษทั
จะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิเสธ
ไม่รับเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทราบ
เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
1.3.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551*
1.3.2 เรื่ อ งที่ ข ัด กับ กฎหมาย ประกาศ และระเบี ย บต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ

หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
1.3.3 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
1.3.4 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น
้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่

ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
1.3.5 เรื่ องที่เป็ นผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

___________________________________________________________________________________
*เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้แก่
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผูถ้ ือหุ น้ รายเดียวหรื อหลายรายที่ถือ
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั )
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดื อนที่
ผ่านมา และเรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
(5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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2. หลักเกณฑ์ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
2.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอชื่ อกรรมการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายเดียว หรื อหลายรายที่ถือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละห้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ไม่นอ้ ยกว่า 33 ล้านหุน้ )
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 และต้องกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
2.2.1 แบบขอเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ ารั บการพิจารณาเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการในการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
2.2.2 แบบประวัติบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้น
2.2.3 หนังสื อยินยอมให้ เสนอชื่ อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอ
ชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2563" และ
ลงลายมื อชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่ งเป็ นชุ ดเดี ยวกัน พร้ อมเอกสารหลักฐานที่ ก าหนด ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยูด่ งั นี้
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
700/331 หมู่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-468-300 ต่อ 148
หรื อ E-Mail address ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com
โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดย
บริ ษทั จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ภายในเดือนมีนาคม 2563
ต่อไป
2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องคุณสมบัติ ดังนี้
2.3.1 มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของ
บริ ษทั
2.3.2 มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
2.3.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู ้
ได้รับการเสนอชื่ อ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในวาระการประชุ ม โดยจะแจ้งในหนังสื อนัดประชุ ม
ว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้
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