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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

และเสนอบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายของบรษิัทมั่นใจไดว้่าไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

รวมทัง้เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เรือ่งสิทธิในการเสนอวาระของ

ผูถื้อหุน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่

เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการของบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ โดยการเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้และเสนอ

ชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด ดงันี ้

 1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

  1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทในวนัที่เสนอวาระการประชุม และ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 

Date) 

  1.2 ถือหุน้ของบรษิัทไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

  1.3 กรณีเป็นผูถื้อหุน้หลายรายต้องถือหุน้ของบริษัท รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

 2. เอกสารประกอบการเสนอวาระ/รายชื่อบคุคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชมุ 

  2.1 กรณีผูถื้อหุน้รายเดียว 

   2.1.1 บคุคลธรรมดา 

    - แบบฟอรม์เสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ก.) หรือ

แบบฟอรม์เสนอรายชื่อบคุคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชมุ (แบบ ข.) โดยกรอกรายละเอียดถกูตอ้งครบถว้น 

    - หลักฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารรบัรองการถือหุน้จากบริษัท

หลกัทรพัย ์หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงสิทธิการถือหุน้จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

    -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างดา้วที่ยังไม่

หมดอายกุรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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   2.1.2 นิติบคุคล 

    - แบบฟอรม์เสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ก.) หรือ

แบบฟอรม์เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชุม (แบบ ข.) โดยกรอกรายละเอียดถูกตอ้งครบถว้น และลงนาม

โดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท และประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 

    - หลักฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารรบัรองการถือหุ้น จากบริษัท 

หลกัทรพัย ์หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงสิทธิการถือหุน้จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

(ประเทศไทย) จ ากดั 

    - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พรอ้มทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(ส าเนาหนงัสือเดินทางหรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายุกรณีผูล้งนามเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบขบัขี่ของกรรมการผูล้งนาม

ในแบบฟอรม์ขา้งตน้ 

  2.2 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั 

   2.2.1 บคุคลธรรมดา 

    - เอกสารประกอบเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1.1 

    - ใหใ้ชแ้บบฟอรม์การเสนอชดุเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผูถื้อหุน้ทกุรายที่ขอเสนอ 

   2.2.2 นิติบคุคล 

    - เอกสารประกอบเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1.2 

    - ใหใ้ชแ้บบฟอรม์การเสนอชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม

ผกูพนับรษิัท หรือผูร้บัมอบอ านาจของนิติบคุคลแต่ละรายที่ขอเสนอ 

 3. การเสนอวาระการประชมุ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุ

เป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ โดยตอ้งระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมตัิในแบบฟอรม์เสนอ

วาระเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ (แบบ ก.) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ 

  หากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน

แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อและรวมเป็นชดุเดียวกนั และใหร้ะบชุื่อบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายให้

เป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับรษิัทจ านวน 1 คน  

  กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระที่

ตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1ชดุ ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครัง้  
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  นอกจากการเสนอวาระการประชมุในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้แลว้ ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเสนอวาระการ

ประชมุผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้โดยบรษิัทจะพิจารณาเสนอเรื่องดงักล่าวใหบ้รรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีบรษิัทจะจดัใหม้ี

ในครัง้ถดัไป 

 4. การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท 

  โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

  4.1 เป็นผูม้ีคุณสมบัติถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบรษิัทและการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี 

  4.2 เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทด าเนินการอยู่ รวมถึง

สามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ 

  4.3 มีภาวะผูน้  า วิสัยทัศน ์จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของ

บริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้ป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจและมีความ

สนใจในกิจการของบรษิัทอย่างแทจ้รงิ 

  4.4 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ

บรษิัท 

  4.5 เป็นผูท้ี่ยินยอมในการเขา้รบัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 1. สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รบั

การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) และ แบบขอ้มูลของ

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ 

  หากเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย

กรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้

ระบชุื่อบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดต่อกบับรษิัทจ านวน 1 คน 

  กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท าแบบ ข. และ

แบบ ค. ตามจ านวนบุคคลที่ตอ้งการเสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอื่นใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ส าหรบัการส่ง

เรื่องในแต่ละครัง้ 
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 5. ขัน้ตอนการพจิารณา 

  5.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอ ตรวจสอบความถูกตอ้งตาม

หลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด และตอ้งไม่เขา้ข่ายขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในขอ้ 6. ก่อนน าส่งคณะกรรมการ

บรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

  5.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผูถื้อหุน้รายย่อย

เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

   - เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ที่บริษัทจะจดัใหม้ีขึน้ในครัง้ถัดไป โดยจะระบุในหนงัสือนดัประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ของบรษิัทว่าวาระดงักล่าวเป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้รายย่อยของบรษิัท 

   - เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งวาระที่ ไม่ไดร้ับการ

พิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลในการประชมุผูถื้อหุน้ที่บรษิัทจะจดัใหม้ีขึน้ในครัง้ถดัไป  

 6. วาระการประชมุดงัต่อไปนีค้ณะกรรมการบรษิัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

  6.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ               

หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

  6.2 เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

  6.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการได ้

  6.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

  6.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มี

ความจ าเป็นตอ้งบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้

เขา้ใจได ้

  6.6 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่อง

ดังกล่าวไดร้ับมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่

ขอ้เท็จจรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจรงิขณะที่น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

ในครัง้ก่อน 

  6.7 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง 

  6.8 เรื่องที่ไดด้  าเนินการแลว้ 



 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุผูถ้ือหุน้และเสนอบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ                หนา้ 5 จาก 5 
 
 

  6.9 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นไดป้ระกาศก าหนด 

 7. ช่องทางการรบัเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ 

  จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการบรษิัท ทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามวนัท่ีบรษิัทก าหนด (ยึดจากวนัท่ีประทบัจากไปรษณียต์น้ทางเป็นหลกั) 

ตามที่อยู่ดงันี ้

  เลขานกุารบรษิัท  

  บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 99/9 ชัน้ 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2  

  ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็  

  จงัหวดันนทบรุี 11120  

 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่เลขานกุารบรษิัท โทรศพัท ์0 2835 3957-8   


