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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที่  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการ

ส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีสามารถใช้สิทธิได้ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ

ล่วงหน้า ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
1.2. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 
1.3. ถือหุ้นของบริษัทฯ มาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่อง 

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” พร้อมรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม 
2.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัท หรือไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2.2. เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย

เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
2.3. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.4. เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้น

โดยรวม 
2.5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
2.6. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
2.7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุน

ด้วยคะแนนเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

2.8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือมีข้อความคลุมเครือ
หรือไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

2.9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นวาระ
ประชุมทุกครั้ง 
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3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และ “แบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท” พร้อมทั้งลายเซ็นต์ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ รวมทั้ งน าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของกรรมการบริษัท 

เงื่อนไขบุคคลที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ 
3.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนด 

3.2. ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
3.3. มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือด้านอื่นๆ ที่หลากหลายและเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ  
3.4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคัญๆ และการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย 
3.5. ไม่กระท าการอันใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์

ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น 
3.6. ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการ

อันมีสภาพเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

4. ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยส่งข้อมูล

ทางโทรสารทีห่มายเลข (662) 613-1508 หรือทาง E-mail ของบริษัทฯ ที่ ir@aapico.com (แบบไม่เป็นทางการ) และน าส่งต้นฉบบั
จริงทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

 นักลงทุนสัมพันธ ์
 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) 
 ห้อง 2812 ช้ัน 28 อาคาร ดิออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรลัเวลิด ์
 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 

5. ขั้นตอนการพิจารณา 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองวาระและช่ือบุคคล รวมถึงค าถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาตามความส าคัญและ

ความน่าสนใจต่อธุรกิจของบริษัทฯ  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นและก าหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบ 
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