การเสนอบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายทีถือหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษทั ฯ สามารถ
ทีจะเสนอบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั โดยมีขนตอนการเสนอ
ั
ดังนี
1) ผูถ้ ือหุ ้นทีต้องการเสนอชือบุคคลเข้าเป็ นกรรมการควรตรวจสอบว่าบุคคลนันมีคุณสมบัตดังต่อไปนี
1.1) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัยพ์แห่ งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้องเกียวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการ
1.2) เป็ นบุคคลทีมีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานทีดี
1.3) มีความรู ้หรื อประสบการณ์ในด้านการบริ หารธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เม็ด
พลาสติก กาวและยาแนว ด้านการตลาดระหว่างประเทศหรื อด้านอืนๆ ทีคณะกรรมการเห็นควร
1.4) สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูห้ ุน้ ได้ทุกครังยกเว้นกรณี มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั
1.5) คุณสมบัติอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมเพือให้สอดคล้องกับกฏหมายและความเหมาะสมอืนๆ ภายหลัง
2) ผูถ้ ือหุ ้นทีต้องการเสนอชือบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จะต้องกรอกกรอกรายละเอียดในแบบเสนอรายชือบุคคล
เพือเป็ นกรรมการ (แบบ ข)โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อติดต่อขอแบบ ข ได้
ตามทีอยูห่ รื ออีเมล์ดา้ นล่างนี พร้อมทังจัดส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลทีได้รับการเสนอชือมายังบริ ษทั ฯ หรื ออีเมล์มาที
เลขานุการบริ ษทั โดยระบุชือ ทีอยูห่ มายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้สะดวกและจํานวนหุน้ ทีถืออยูข่ องผูถ้ ือหุ ้นทีต้องการเสนอชือ
ทังนีเอกสารรายละเอียดของบุคคลทีได้รับการเสนอ ต้องจัดส่ งถึงบริ ษทั ฯ ดังนี
2.1) ประวัติและข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการบริ ษทั รายละเอียดระบุในแบบ ค โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อสามารถติดต่อกับเลขานุการบริ ษทั ฯ ตามทีอยูห่ มายเลข
โทรศัทพ์ทีระบุไว้ทา้ ยนี
2.2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3) สําเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ทังนี บริ ษทั ฯ อาจขอเอกสารอืนๆ เพิมเติมในภายหลัง
3) เวลาสําหรับการเสนอรายชือบุคคลทีเหมาะสมเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั คือ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกปี ทังนี
ผูถ้ ือหุ ้นต้องเสนอชือบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทังส่งเอกสารทีกําหนดข้างต้นให้กบั บริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
ภายในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี เพือให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
4) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคลทีได้รับการเสนอชือโดยใช้มติเสี ยงข้างมากของทีประชุม โดยมีหลัก
เกณฑ์เบืองในการพิจารณา ดังนี
4.1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
4.2) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสม ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพมากขึน ทังนี คณะกรรมการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทีจะกําหนดตําแหน่งทีเหมาะสมแก่บุคคลทีได้รับ
การเสนอชือ
5) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการจะดําเนินการเสนอให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ต่อไป สําหรับบุคคลทีไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบริ ษทั ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
6) คณะกรรมการบริ ษทั อาจไม่รับพิจารณาการแต่งตังบุคคลทีได้รับการเสนอชือในกรณี ดังต่อไปนี
6.1) การเสนอชือไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้

6.2) บุคคลทีได้รับการเสนอชือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติขา้ งต้น
6.3) เอกสารทีใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตังไม่ครบถ้วนหรื อล่าช้า
6.4) บุคคลทีได้รับการเสนอชือ ปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชือเป็ นกรรมการบริ ษทั
6.5) บุคคลดงักล่าวดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริ ษทั ขึนไป ซึงอาจทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที
กรรมการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.6) กรณีอืนๆ ทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ส่ งเอกสารหลักฐานมาได้ตามทีอยู่ :
เลขานุการบริ ษทั ฯ
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
252 หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขมุ วิท ต.แพรกษา
อําเภอเมืองสมุทปราการ จ.สมุทรปราการ
10280

หรื อส่ งมาที :
E-mail : adb_ir@adb.co.th
ติดต่ อสอบถามข้ อมูล :
คุณสิ ริสุดา สุ จริยานุรักษ์ 02-7094040 Ext 1208
คุณ วิจติ รา ทับบุรี 02-7094040 Ext 1091
Fax 027094397
เบอร์ โทรศัพ ท์ : 02-7094397

หมายเหตุ : สําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นส่งเอกสารหลักฐานการการเสนอชือบคุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ภายในวันที 15 มกราคม 2561

