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เอกสารและหลักฐานทีผ ู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบี ยนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ของบริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) จะดําเนิ นการด้วย
ระบบ Barcode ดังนั6น เพือความสะดวกในการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีจะไปประชุมโปรดนําหนังสื อเชิญประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสื อมอบฉันทะไปด้วย
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีผู้ถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารที
ใช้แทนหนังสื อเดินทางบริ เวณสถานทีลงทะเบียน
1.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.3.1 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีไปเข้าร่ วมประชุม
1.3.2 สําเนาบัตรประชาชน (หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางกรณี กรรมการเป็ นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจตาม
ข้อ 1.3.1 พร้อมทั6งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม
1.4 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.4.1 หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจและอํานาจกรรมการทีออกโดยหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้อง พร้อมทั6งรับรองโดยโนตารี พบั ลิค (Notary Public)
1.4.2 สําเนาหนังสื อเดิ นทางของกรรมการทีไปเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั6งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการที เข้าร่ วม
ประชุม
2. กรณีมอบฉันทะ :
2.1 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการของผูม้ อบ
ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2.2 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทางหรื อเอกสารที
ใช้แทนหนังสื อเดินทางพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะและรับรองโดยโนตารี พบั ลิค (Notary Public)
2.3 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานที มี
อํานาจรับรองทีออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือของนิติบุคคลนั6นๆ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ งรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว
2.4 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติ บุคคลจดทะเบี ยนในต่างประเทศ : ผูม้ ี อาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคลจะต้องลงลายมื อชื อพร้ อ ม
ประทับตราบริ ษทั ในหนังสื อมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสารโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อ
หน่ วยงานซึ งมี อาํ นาจที คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นํา
หนังสื อมอบฉันทะฉบับนั6นให้เจ้าหน้าทีผมู ้ ีอาํ นาจของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยหรื อเจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ให้ทาํ การแทนบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลซึงสามารถให้การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ งประเทศนั6นทําการ
รับรองผูร้ ับรองเอกสารโนตารี พบั ลิค (Notary Public) อีกชั6นหนึง
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2.5 กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั6งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้
2.5.1 ให้เตรี ยมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นนิติบุคคลในข้อ 1 หรื อข้อ 2
2.5.2 ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ
แทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี6เพิมเติม
1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนและได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จคัสโตเดี ยน
(Custodian)
ทั6งนี6 เอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมด้วยและมีผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทน
นิติบุคคลนั6นรับรองความถูกต้องของคําแปล
2.6 กรณี ใช้การพิมพ์ลายนิ6วมือแทนการลงลายมือชือ ให้พิมพ์ลายนิ6วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้วา่ “ลายพิมพ์หัว
แม่มือซ้ายของ..............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ6วมืออันแท้จริ งของผูน้ 6 นั โดยต้องพิมพ์ลายนิ6วมือ
ต่อหน้าพยานและพยานต้องลงลายมือชือรับรอง พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ
ของพยานซึงได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
2.7 ผูร้ ับมอบฉันทะที ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/หนังสื อ
เดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดแนบหนังสื อมอบฉันทะไว้จาํ นวน 3 แบบ ตามประกาศของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดังนี6
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว ไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีกาํ หนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียด ชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั6งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
ADB ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ตามทีแนบมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าว
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี6
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านั6น ดังนี6
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทัว ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านั6น
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั6งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ งได้จากทั6ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรื อ
แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุ คคลหนึ งตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้นหรื อเลื อกมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของ ADB
(ตามทีแนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม) เป็ นผูล้ งคะแนนแทน โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุ ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ ตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั6งขีดฆ่าลงวันทีทีทาํ เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

สิ งทีส่งมาด้วย 8
4. ผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะทางไปรษณี ยถ์ ึง สํ านัก
เลขานุการ บริ ษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขที 252 หมู่ 4 ถนนสุ ขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280 โทรศัพท์ 0 2709 4040-9 โทรสาร 0 2709 4227 พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง โดยส่ งถึง ADBภายในวันที 12 เมษายน
2561 เพือให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม
ทั6งนี6 ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลง คะแนนเสี ยง
ได้และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถือ
อยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศและแต่งตั6งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ADB เริ มลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นตั6งแต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องเทียร่ า ชั6น 3 โรงแรมเมเปิ ล ตาม
แผนทีทีส่งมาพร้อมนี6
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป ระชุมผู้ถือหุ้น
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้นับหุ ้นหนึ งหุ ้นมี เสี ยงหนึ งเสี ยงและมติ ของที ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นนั6น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี6
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงไปเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ6นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี6ขาด
- ในกรณี อืน เช่น กฎหมายและ/หรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติให้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามทีกาํ หนด
นั6น โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ ือหุ ้น 1 รายมีสิทธิ ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงเพียงทางหนึ งทางใด
เท่านั6น จะแบ่งหุน้ เพือลงคะแนนเสี ยงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะเท่านั6น
4. ผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั6นและประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู ้ ือ
หุน้ นั6นออกนอกห้องประชุมชัว คราวก็ได้
5. การลงคะแนนลับ อาจทําได้เมือมีผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและทีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั6นและแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับ
ดังกล่าว

