
 

 

 
 
1. วัตถุประสงค ์ 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถื อหุ้น
ประจ าปีได้ 

3. ระยะเวลาในการเสนอ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 

4. เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
4.1 เรื ่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
4.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน 
4.3 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้

ถือหุ้นโดยรวม 
4.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
4.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
4.6 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นหรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
4.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้ 
4.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อย

กว่าร้อยละ10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นแต่ข้อท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่า งมี
นัยส าคัญจากข้อเท็จจริงท่ีได้น าเสนอครั้งก่อน 

5. เง่ือนไขและขั้นตอนการพิจารณา 
5.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่ง
ต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม 

5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสาร
ประกอบ เพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น 

5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอก  
รายละเอียดทุกเรื่องในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 
และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการน าเสนอข้างต้น 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 



 

 

5.4 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5.5 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้น 

ไม่ด าเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 (หากตรงกับ
วันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันท าการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่อง 

5.6 หากเรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่อง
ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2565 

5.7 เรื่องที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ 4 เลขานุการบริษัทจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
5.8 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา 
5.9 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง 

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันท าการถัดไป พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม 

5.10 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2709-4040 ต่อ 1097-1099 

6. เอกสารประกอบการพิจารณา  
6.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” โดยมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้  
(1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดหรือตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอระเบียบวาระ                    

พร้อมรับรองส าเนา 
(3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระทั้งหมด ล่วงหน้ามาทางอีเมล adb-cs@adb.co.th 
และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ท าการ
ไปรษณีย์ปลายทางเป็นส าคัญ) โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท 
ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” ให้ครบถ้วนพร้อม     
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้เสนอรายถัดไปใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565”                          
ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้อ 6.2 

6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบ
วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

mailto:adb-cs@adb.co.th


 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

1. (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                        เป็นผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                                                                                               หุ้น 
 อยู่บ้านเลขที ่                                ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                         . 
 อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                                      โทรศัพท์มือถือ                                    . 
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                                                        E-mail (ถ้ามี)                                                                        . 

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                        เป็นผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                                                                                               หุ้น 
 อยู่บ้านเลขที ่                                ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                         . 
 อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                                      โทรศัพท์มือถือ                                    . 
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                                                        E-mail (ถ้ามี)                                                                        . 

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                                                                        เป็นผู้ถือหุ้นของ 
 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                                                                                               หุ้น 
 อยู่บ้านเลขที ่                                ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                         . 
 อ าเภอ/เขต                                           จังหวัด                                                      โทรศัพท์มือถือ                                    . 
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน                                                        E-mail (ถ้ามี)                                                                        . 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
เรื่องที่ 1                                                                                                                                                                           .  
เรื่องที่ 2                                                                                                                                                                           . 

เรื่องที่ 3                                                                                                                                                                           . 

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี ้
.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเทจ็จริงหรือเหตุผล เป็นต้น) คือ                                                . 

.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

.                                                                                                                                                                                     . 

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิม่เตมิที่ไดล้งช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน                                                                แผ่น  
 

 
 



 

 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ ้นและเอกสาร ประกอบเพิ ่มเติมถูกต้องทุกประการ                     

ซึ่ง ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญด้วยแล้ว  
 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 

 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 

 

 

.                                                             ผู้ถือหุ้น 
(                                                            )  
วันท่ี                                                        . 
 

หมายเหตุ : 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณี

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น
ชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีฉบับนี้ 
พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ ้นสามารถส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการ โดยส่งอีเมลถึงเลขานุการบริษัทที่                                  
adb-cs@adb.co.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 
ถนนสุขุมวิท ต าบาลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวม
เป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.3 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ารายละเอียดทุกวาระและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.4 

5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้า, ชื่อ, ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

6. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 
 

 

mailto:adb-cs@adb.co.th

