หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
วัตถุประสงค์
บริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เพื/อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที/ ดีเกี/ยวกับการดูแลสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ ้นและเพื/อให้ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
มัน/ ใจได้วา่ สิ ทธิของตนได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายที/ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที/มีสิทธิ ออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั ฯ
สามารถเสนอวาระเพิ/มเติมให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเข้าบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้

2.

เรืองทีจะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เป็ นเรื/ องที/ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที/กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
2.2 เรื/ องที/เกี/ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที/กล่าวอ้างของผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย
เกี/ยวกับความไม่ปกติของเรื/ องดังกล่าว
2.3 เรื/ องที/อยูน่ อกเหนืออํานาจที/บริ ษทั ฯ จะดําเนินการให้เกิดผลตามที/ประสงค์
2.4 เรื/ องที/ผถู ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื/อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที/ผา่ นมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสี ยงที/
น้อยกว่าร้อยละ10 ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั4งหมด ยกเว้นแต่ขอ้ ท็จจริ งในการนําเสนอครั4งใหม่จะได้เปลี/ยนแปลงอย่าง
มีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ งที/ได้นาํ เสนอครั4งก่อน
2.5 กรณี อื/นใดตามที/คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

3.

ขั*นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที/มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทําหนังสื อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี4
(1) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื/นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัดหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูเ้ สนอระเบียบวาระ พร้อมรับรอง
สําเนา
(3) เอกสารประกอบเพิ/มเติมที/จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
3.2 ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562” และหลักฐานการถือหุ ้น
ของผูเ้ สนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างไม่เป็ นทางการผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 709 4397
หรื อทางอีเมล์ : adb_ir@adb.co.th และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั4งหมดมายังบริ ษทั ภายในวันที/ 31 ธันวาคม 2561 โดย
ส่ ง ไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษัท แอ็ พ พลาย ดี บี จํา กัด (มหาชน) เลขที/ 252 หมู่ 4 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ตําบาลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3.3 ในกรณี ที/ผูถ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ผูเ้ สนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562” ให้
ครบถ้วนพร้ อมลงชื/ อไว้เป็ นหลักฐานและผูเ้ สนอรายถัดไปใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจําปี 2562” ให้ครบถ้วนและลงชื/อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบเพิ/มเติม (ถ้ามี) ทั4งสิ4นของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันส่งบริ ษทั ฯ ตามที/
อยูข่ อ้ 3.2
3.4 ในกรณี ที/ผูถ้ ือหุ ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบี ยบวาระการประชุมมากกว่า 1
ระเบี ยบวาระ ผูถ้ ื อหุ ้นต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2562” 1 แบบ ต่อ 1
ระเบียบวาระพร้อมลงชื/อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
3.5 เรื/ องที/ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุมในหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2562 พร้ อ มความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท และสํา หรั บ เรื/ อ งที/ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ ที/ www.adb.co.th

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) จํานวน..............................................…................................................................................หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที/....................................... ถนน………..................................................... ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด............................................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
โทรศัพท์บา้ น/ที/ทาํ งาน................................................................................. E-mail (ถ้ามี)…………..………................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
เรื/ องที/ 1 ....................................................................................................................................................................................................................
เรื/ องที/ 2 ....................................................................................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื/อพิจารณา ดังนี4........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที/จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล เป็ นต้น) คือ..................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
ซึ/งมีเอกสารประกอบเพิ/มเติมที/ได้ลงชื/อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน.......................................................แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ/มเติมถูกต้องทุกประการ ซึ/ ง
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื/อไว้เป็ นสําคัญด้วยแล้ว
…................................................................. ผูถ้ ือหุ น
้

(.....................................................................)
วันที/.............................................................
หมายเหตุ :
1. เอกสารหลักฐานที/ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมเอกสารแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื/นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
1.2 หลักฐานแสดงตน
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั4ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ/ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ี
อํานาจลงลายมือ ชื/ อของนิ ติบุ คคลพร้ อ มประทับ ตราสําคัญของบริ ษ ัท (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที/ได้ลงชื/อในเอกสารแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2562 ฉบับนี4 พร้อมทั4งรับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณีมีการแก้ไขคํานําหน้ า ชือ ชือสกุล ต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี/ยนแปลงพร้อมทั4งรับรองสําเนาถูกต้อง

2. การจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 1 ฉบับ ใช้สาํ หรับ 1 วาระ และหากเป็ นการเสนอวาระโดย
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 1 ราย ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายกรอกรายละเอียดในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
3. ผูถ้ ื อ หุ ้น ที/ให้ข้อ มูล ไม่ครบถ้วนหรื อ ไม่ถูก ต้อ งหรื อ ไม่ส ามารถติดต่ อ ได้หรื อ มีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับ สิ ท ธิ การเสนอ
ระเบียบวาระ
4. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งเอกสาร แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 พร้อมหลักฐานประกอบ อย่างไม่เป็ น
ทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 0 2709 4397 หรื อทางอีเมล์: adb_ir@adb.co.th ก่อนนําส่ งต้นฉบับให้บริ ษทั ฯ ทั4งนี4 ต้นฉบับต้องส่ ง
ภายใน 31 ธันวาคม 2561เพื/อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอที/ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562

