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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น  

เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา 

แต่งต้ังเป็นกรรมการ และเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

 
วัตถุประสงค ์

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็น 

ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้น 

เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงประเด ็นคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยมี 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือประเด็นคำถามจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือครองหุ้นสามัญ และมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2 ต้องถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้อง 

ถือครองหุ้นตั้งแต่วันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา 

และ/หรือเสนอประเด็นคำถาม จนวันท่ีบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

1.3 ต้องสามารถแสดงหลักฐานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัท 

หลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น 

 
2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ 

2.1 การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม  

เร่ืองท่ีบริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม มีดังนี ้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแล

บริษัทฯ หรือเรื่องท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย 

เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 

3. เรื่องท่ีนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ 
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4. เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย เสียงที่ 

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 

5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมา 

ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด 

7. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ 

หรือไม่ถูกต้อง 

8. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ผู้ถือหุ้นโดยรวม 

9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็น ระเบียบ

วาระการประชุมทุกครั้ง 

10. เรื่องทีบ่ริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว 
11. เรื่องท่ีซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว 

12. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรว่าไม่มีความจำเป็นท่ีต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระ 
 
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ  

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 
3. วิธีการนำเสนอ 

3.1 การเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ 

ประชุมได้ โดยสามารถกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ซึ ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.eastern- 

groups.com และหากเป็นการเสนอระเบียบวาระ โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองใน 

(แบบ ก) พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ และรวมเป็นชุดเดียวกัน 

2. นำสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
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3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก 

“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั ้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 

(แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor-th.eastern-groups.com และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื ่น ๆ เพื่อ 

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากท้ายแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค 

 
3.3 การเสนอประเด็นคำถามล่วงหน้าเพ่ือรับการพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอประเด็นคำถาม เพื่อเข้ารับการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้ 

สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (แบบ ง) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 

https://investor-th.eastern-groups.com และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 
4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 
4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีทีร่วมกันเสนอเร่ือง ได้แก่ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม

ลงนามรับรองความถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลง 

นามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
4.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

1. แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ก) 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงช่ือไว้เป็น 

หลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนีใ้ห้ระบุช่ือผู้ถือหุ้นคนใดคน 

หนึง่ในกลุ่ม เพือ่เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถอืหุ้นร่วมกันทุกราย และใหถื้อว่าการที่บริษทัฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนท่ี 

ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือช่ือ 

2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง 

สำเนาถูกต้อง 
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4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ 

1. แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 (แบบ ข) 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด และลงช่ือไว้เป็น 

หลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถอืหุ้นคนใดคน 

หนึง่ในกลุ่ม เพือ่เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถอืหุ้นร่วมกันทุกราย และใหถื้อว่าการที่บริษทัฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนท่ี 

ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือช่ือ 

2. แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่พิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)  ซึง่ต้องลงนาม 

รับรองโดบบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติ 

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความสามารถความเชี่ยวชาญ การดำรงตำแหน่ง 

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก 

4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง 

สำเนาถูกต้อง 

 
5. ช่องทางการรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบ้ืองต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ 

ประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอประเด็นคำถามล่วงหน้าอย่างไม่เป็น 

ทางการก่อนได้ โดยสามารถแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี ้

5.1 สามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง cs@eastern-groups.com หรือผ่าน 

โทรสาร หมายเลข 02 158 6148 หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://investor-th.eastern-groups.com 

5.2 สามารถจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 (แบบ ก) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 (แบบ ข) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) และ

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ง) รวมทั้ง เอกสารหลักฐาน ที่

ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 

มกราคม 2564 ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้ 

 
เรียน เลขานุการบริษัท 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 

เลขที ่88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

mailto:cs@eastern-groups.com
https://investor-th.eastern-groups.com/
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วงเล็บมุมซองว่า (“เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียนวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ 

พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ และ/หรือเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564”) 

 
5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณกัลยา ธัญญเจริญ สำนักงานเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02 1582000 ต่อ 4 หรือ 

คุณอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 1582000 ต่อ 3 
 
6. ขั้นตอนการพิจารณา 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องทีผู่้ถือหุ้นเสนอและ 

คุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งประเด็นคำถาม ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ 

พิจารณาต่อไป 

6.2 เรื่องที่ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือ 

ประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้น ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของ 

ตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระ และ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น และ/หรือประเด็นคำถาม 

6.3 เรื่องทีเ่สนอให้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคลทีเ่สนอช่ือเป็นกรรมการ และ/หรือ 

ประเด็นคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะช้ีแจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 
7. ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และ 

เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด 


