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เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม 
วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

การลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั&งที� 1/2563 ของบริษัท แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการ
ด้วยระบบ Barcode ดังนั&น เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที�จะไปประชุมโปรดนาํแบบฟอร์ม
ลงทะเบยีนและหนังสอืมอบฉันทะไปด้วย 

หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชมุ 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง: 
1) ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ 
2) ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวหรือหนังสอืเดินทางหรือเอกสารที�ใช้

แทนหนังสอืเดนิทางบริเวณสถานที�ลงทะเบยีน 
3) ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

1.3.1 สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า ซึ�งรับรองสาํเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มอีาํนาจที�ไปเข้าร่วมประชุม  

1.3.2 สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนังสอืเดนิทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอาํนาจตาม
ข้อ 1.3.1 พร้อมทั&งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

4) ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
1.4.1 หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลแสดงชื�อกรรมการผู้มอีาํนาจและอาํนาจกรรมการที�ออกโดยหน่วยงาน

ราชการที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั&งรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  
1.4.2 สาํเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที�ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมทั&งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยกรรมการที�เข้าร่วม

ประชุม 
2. กรณีมอบฉนัทะ: 

2.1 บุคคลธรรมดา 
1) สญัชาตไิทย สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนา

ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
2) สญัชาตต่ิางด้าว สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างด้าวหรือหนังสอืเดินทางหรือเอกสารที�ใช้แทนหนังสอืเดินทางพร้อม

ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) 
2.2 นิติบุคคล 

1) นิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย สาํเนาหนังสอืรับรองของกระทรวงพาณชิย์หรือหน่วยงานที�มอีาํนาจรับรองที�ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ�งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอาํนาจลงลายมือชื�อของนิติบุคคลนั&นๆ สาํเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจาํตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ�งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดงักล่าว 

2) นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื�อพร้อมประทบัตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสารโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานซึ�งมี
อาํนาจที�คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาํหนังสือมอบ
ฉันทะฉบบันั&นให้เจ้าหน้าที�ผู้มอีาํนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยหรือเจ้าหน้าที�ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาํการ
แทนบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลซึ�งสามารถให้การรับรองที�สมบูรณต์ามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั&นทาํการรับรอง
ผู้รับรองเอกสารโนตารีพับลิค (Notary Public) อกีชั&นหนึ�ง 

2.3 กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั0งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
2.3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิตบุิคคลในข้อ 1 หรือข้อ 2 
2.3.2 ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

แทนต้องส่งหลักฐานดงัต่อไปนี& เพิ�มเตมิ 
1) หนังสอืมอบอาํนาจจากผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสอื

มอบฉันทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
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ทั&งนี&  เอกสารที�มไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบไปพร้อมด้วยและมผู้ีถือหุ้นหรือผู้แทนนิติ
บุคคลนั&นรับรองความถูกต้องของคาํแปล 

2.4 กรณใีช้การพิมพ์ลายนิ& วมอืแทนการลงลายมอืชื�อ ให้พิมพ์ลายนิ& วหัวแม่มอืซ้ายและเขยีนข้อความกาํกบัไว้ว่า “ลายพิมพ์หัว
แม่มือซ้ายของ..............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ& วมืออันแท้จริงของผู้นั&น โดยต้องพิมพ์
ลายนิ& วมอืต่อหน้าพยานและพยานต้องลงลายมือชื�อรับรอง พร้อมแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัว
ข้าราชการของพยานซึ�งได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกนัด้วย 

2.5 ผู้รับมอบฉันทะที�ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจาํตัวข้าราชการ/หนังสือ
เดนิทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 

วิธีการมอบฉนัทะ 

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้กาํหนดแนบหนังสอืมอบฉันทะไว้จาํนวน 3 แบบ ตามประกาศของกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี&  

แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน  
แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีด ชัดเจนตายตวั  
แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ADB ได้จัดส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้กบัผู้ถือหุ้น ตามที�แนบมาพร้อมกบัหนังสอืบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถอืหุ้น หากผู้ถอืหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาํเนินการ ดงันี&   

1. เลือกใช้หนังสอืมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดยีวเท่านั&น ดงันี&  
1.1 ผู้ถอืหุ้นทั�วไปจะเลือกใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเท่านั&น 
1.2 ผู้ถอืหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมุดทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั&งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั&ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ 
แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ADB                
(ตามที�แนบมาพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม) เป็นผู้ลงคะแนนแทน โดยให้ระบุชื�อพร้อมรายละเอยีดของบุคคลที�ผู้ถือหุ้น
ประสงคจ์ะมอบฉันทะ ตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั&งขดีฆ่าลงวันที�ที�ทาํเพื�อให้ถูกต้องและมผีลผูกพันตามกฎหมาย 
4. ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ถึง                   

สํานกัเลขานุการบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) เลขที� 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง                    
จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์0 2709 4040-9 โทรสาร 0 2709 4227 พร้อมเอกสารที�เกี�ยวข้อง โดยส่งถึง 
ADB ภายในวันที� 7 มกราคม 2564 เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ได้มเีวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม 

ทั&งนี&  ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลง คะแนนเสยีงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนที�ตนถือ                 
อยู่ได้ เ ว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื� อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั& งคัสโตเดียน (Custodian)                              
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ 

ADB เริ�มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั&งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด ์
สปอร์ต เลขที� 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 ตามแผนที�ที�ส่งมาพร้อมนี&  

การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียงและมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นนั&น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี&  
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งไปเข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ&นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี& ขาด 
- ในกรณอีื�น เช่น กฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กาํหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามที�กาํหนด

นั&น โดยประธานในที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
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2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ�ง                     
ทางใดเท่านั&น จะแบ่งหุ้นเพื�อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไม่ได้ 

3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสอืมอบ
ฉันทะเท่านั&น 

4. ผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั&นและประธานในที�ประชุมอาจจะเชิญให้                                  
ผู้ถอืหุ้นนั&นออกนอกห้องประชุมชั�วคราวกไ็ด้ 

5. การลงคะแนนลับ อาจทาํได้เมื�อมผู้ีถอืหุ้นในที�ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที�ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว 
โดยประธานในที�ประชุมจะเป็นผู้กาํหนดวิธีการลงคะแนนลับนั&นและแจ้งให้ที�ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับ
ดงักล่าว    

 
 
 


