หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอชื* อบุคคลเพือ* เข้ ารับการเลือกตั(งเป็ นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดีและเพือให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับประโยชน์ทีเหมาะสมอย่างเป็ นธรรม
และยังยืน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ เพือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายทีถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั3งหมดของบริ ษทั ฯ
สามารถทีจะเสนอบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
3. ระยะเวลาในการเสนอ
ตั3งแต่วนั ที 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
4. คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ ามของกรรมการ
4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้องเกียวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของ
กรรมการ
4.2 เป็ นบุคคลทีมีคุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานทีดี
4.3 มีความรู ้หรื อประสบการณ์ในด้านการบริ หารธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเกี ยวข้องกับสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เม็ด
พลาสติก กาวและยาแนว ด้านการตลาดระหว่างประเทศหรื อด้านอืนๆ ทีคณะกรรมการเห็นควร
4.4 สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูห้ ุน้ ได้ทุกครั3งยกเว้นกรณี มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั
4.5 คุณสมบัติอืนทีอาจกําหนดเพิมเติมเพือให้สอดคล้องกับกฏหมายและความเหมาะสมอืน ๆ ภายหลัง
4.6 บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่เกิ นกว่า 5 บริ ษทั ซึ งอาจทําให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที
กรรมการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.7 กรณี อืนๆ ทีคณะกรรมการเห็นสมควร
5. ขั(นตอนการเสนอชื*อกรรมการ
5.1 ผูถ้ ือหุ ้นที มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทําหนังสื อเสนอชื อบุ คคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้ “แบบเสนอชื*อบุคคลเพือ* เป็ นกรรมการบริษัท” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี3
1) ประวัติและข้อมูลส่ วนตัวของบุคคลที ได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการบริ ษทั รายละเอียดระบุใน “แบบข้ อมูลของ
บุคคลทีไ* ด้ รับการเสนอชื*อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.adb.co.th
2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3) สําเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ทั3งนี3 บริ ษทั ฯ อาจขอเอกสารอืนๆ เพิมเติมในภายหลัง

5.2 ระยะเวลาสําหรับการเสนอชื อบุคคลที เหมาะสมเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั คือ ในช่วงเดื อนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
ทั3งนี3 ผูถ้ ือหุ ้นต้องเสนอชื อบุคคลเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั รวมทั3งส่ งเอกสารที กําหนดข้างต้นให้กบั บริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าภายในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี เพือให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคลที ได้รับการเสนอชื อโดยใช้มติ เสี ยงข้างมากของที ประชุม โดยมี
หลักเกณฑ์เบื3องในการพิจารณา ดังนี3
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
2) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสม ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ3น ทั3งนี3 คณะกรรมการจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจที จะกําหนดตําแหน่ งทีเหมาะสมแก่
บุคคลทีได้รับการเสนอชือ
3) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการจะดําเนิ นการเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั3งบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ต่อไป สําหรับบุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.adb.co.th
5.4 คณะกรรมการบริ ษทั อาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั3งบุคคลทีได้รับการเสนอชือในกรณี ดังต่อไปนี3
1) การเสนอชือไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2) บุคคลทีได้รับการเสนอชือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติขา้ งต้น
3) เอกสารทีใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั3งไม่ครบถ้วนหรื อล่าช้า
4) บุคคลทีได้รับการเสนอชือ ปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชือเป็ นกรรมการบริ ษทั
5.5 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทําแบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ส่งตามช่องทางดังนี3
1) ทางโทรสาร หมายเลข 02 709 4397
2) ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
ทีอยูเ่ ลขที 252 หมู่ 4 ถนนสุขมุ วิท ตําบาลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3) อีเมล์ถึง เลขานุการบริ ษทั ที adb_ir@adb.co.th

แบบเสนอชื*อบุคคลเพือ* เป็ นกรรมการบริษัท
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................................... เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) จํานวน...............................................................หุน้ อยูบ่ า้ นเลขที.....................................................
ถนน…….……................................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด............................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................โทรศัพท์บา้ น/ทีทํางาน..........................................
E-mail (ถ้ามี)…………...............................................................ระยะเวลาทีถือหุน้ ……………………………………………………ปี /เดือน
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื อนาย/นาง/นางสาว…...………………….………………..……………….….…อายุ………...…..…ปี
เพือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการของบริ ษทั และขอยืนยันว่าบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื อเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบ
เพิมเติมทีได้ลงชือรับรองความถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการจํานวน…………….หน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั ” นี3 หลักฐานการถือหุ ้น หลักฐานการ
ให้ความยินยอมและเอกสารทั3งหมดถูกต้องทุกประการ และเพือเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือไว้เป็ นสําคัญ ดังนี3
……………..……………………………………ผูถ้ ือหุ น
้

(..……………………....……………...…………)
วันที……….……..……………………………..
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................บุคคลที ได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทั3งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั และเพือเป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือไว้เป็ นสําคัญ ดังนี3
……………..…………………………………ผูไ้ ด้รับการเสนอชือ

(..……………………....……………....…….)
วันที……….……..…………………………..
หมายเหตุ :
1. เอกสารหลักฐานทีผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมเอกสารแบบขอเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั
1.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
1.2 หลักฐานแสดงตน
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั3ง
รับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ งรับรองความถูกต้องโดยบุคคล
ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อของนิ ติบุคคลพร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อ

เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงชือในเอกสารแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั
ฉบับนี3 พร้อมทั3งรับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณีมีการแก้ไขคํานําหน้ า ชื*อ ชื*อสกุล ต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลียนแปลงพร้อมทั3งรับรองสําเนาถูกต้อง
2. กรณี ทีต้องการเสนอชือบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทําแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามจํานวนชือทีต้องการเสนอ
(แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั 1 ฉบับ ใช้สาํ หรับเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั 1 ราย)
3. ผูถ้ ือหุ ้นทีให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องหรื อไม่สามารถติดต่อได้หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับสิ ทธิ การเสนอชื อ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั3งเป็ นกรรมการ
4. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถส่ งเอกสารแบบขอเสนอชื อบุ คคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้ อมหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็ นทางการได้ทาง
โทรสารหมายเลข 02 709 4397 หรื อทางอีเมล์ : adb_ir@adb.co.th ก่ อนนําส่ งต้นฉบับให้บริ ษทั ฯ ทั3งนี3 ต้นฉบับต้องส่ งภายใน
31 ธันวาคม 2562 เพือให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั และเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

แบบข้ อมูลของบุคคลทีไ* ด้รับการเสนอชื*อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริษัท
1. ข้ อมูลทัว* ไปของผู้ทไี* ด้ รับการเสนอชื*อ
(1) ชือ / นามสกุล (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................
(2) วัน/เดือน/ ปี เกิด..........................................................................................................อายุ....................................................ปี
(3) สัญชาติ............................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน.........................................................
(4) คู่สมรสชือ............................................................................... (ชือสกุลเดิม) .......................................................................
(5) จํานวนบุตร....................................คน คือ
ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.........................................................
ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.........................................................
ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.........................................................
ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.........................................................
2. ทีอ* ยู่ปัจจุบัน / ทีต* ดิ ต่ อได้ :
เลขที............................................................หมู่บา้ น / อาคาร ...............................................................................................
ซอย...............................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต .....................................................................................จังหวัด ............................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .............................................................................. ประเทศ ...........................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................... โทรสาร ...........................................................................
E-mail (ถ้ามี) ……………...……………………………………………………………………..………………………...
3. คุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

[ ] ตํากว่าปริ ญญาตรี
สาขาวิชาหลัก

[ ] ปริ ญญาตรี ข3 ึนไป
สถาบันการศึกษา

ปี ทีเ* รียน-สําเร็จการศึกษา

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
4. การผ่านการอบรมทีเ* กีย* วข้ องทีจ* ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
ชื*อหลักสู ตร
ปี ทีเ* ข้ ารับการฝึ กอบรม
[
[
[
[
[
[

] Director Certification Program (DCP)
] Director Accreditation Program (DAP)
] Audit Committee Program (ACP)
] The Role of Chairman (RCM)
] Finance for Non-Finance Director (FN)
] อืน ๆ ระบุ ………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

5. ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี พ.ศ.

สถานทีท* าํ งาน

ประเภทธุรกิจ

6. การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทจดทะเบียนอืน* ในปัจจุบัน
สถานทีท* าํ งาน
ตําแหน่ งงาน
ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ งงาน

ระยะเวลา (ตั(งแต่ - จนถึง)

7. การถือหุ้นในบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีได้รับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ จํานวน..................................................................................................หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ จํานวน...............................................................................................................................................................หุน้
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ:1. ชือ-สกุล .......................................................................................................ถือหุน้ จํานวน........................................หุน้
2. ชือ-สกุล .......................................................................................................ถือหุน้ จํานวน........................................หุน้
3. ชือ-สกุล .......................................................................................................ถือหุน้ จํานวน........................................หุน้
8. คุณลักษณะต้ องห้ ามอืน* ๆ
(1) เป็ นบุคคลทีถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
(2) เป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นบัญชีชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
(3) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายในความเกียวกับการกํากระทําอันไม่
เป็ นธรรมเกียวกับการซื3อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
(4) อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกําหนดตามคําสังขององค์กรทีมีอาํ นาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
(5) เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่ากระทําความผิดตาม (3) หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนืองจากการกระทําตามความผิดในข้อ (3)
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่

(6) ส่วนได้เสี ยทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ทีเกียวข้องเป็ นคู่สญ
ั ญา
[ ] มี (โปรดระบุ)..............................................................................................................................................
[ ] ไม่มี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………….……………………………………………………… ตกลงให้เสนอชื อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี3 เพือเข้ารับการพิจารณาเพือเลือกตั3งเป็ นกรรมการบริ ษทั และรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี3
ถูกต้องครบถ้วนและเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนี3 เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสาร
ประกอบดังกล่าวได้
……………..…………………………………ผูไ้ ด้รับการเสนอชือ

(..……………………....……………....…….)
วันที……….……..…………………………..

