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ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม (E-EGM) 
1. โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่าน

ระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมและแนบ
สําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังน้ี 
 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง/สําเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดย

หน่วยงานราชการท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โปรดแนบหนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ

ตามรายละเอียดท่ีระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้
บริษัทภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ท่ีระบุไว้ท้ายสุดของเอกสารฉบับน้ี 

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดย
เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการ
เข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password)                  
ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีท่ีเบอร์ 02-709 4040 ต่อ 1097-1099 

3. บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือ
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่                      
บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ  ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่าน 
Login เข้าสู่ระบบประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน 

4. สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย”               
โดยอัตโนมัติ 

5. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ                       
บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท 
ควิดแลบ จํากัด ไว้ในอีเมล์ท่ีได้ส่งช่ือช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-EGM 
สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึงดังต่อไปน้ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

1) ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี 
ท่ีอยู่   บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  - ไม่มี - 

2) ผศ.ดร.มณพิไลย  นรสิงห์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  อายุ 53 ปี 
ท่ีอยู่  บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี - 
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3) นางกาญจนา  ปิยสาธิต   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี 
ท่ีอยู่  บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  - ไม่มี - 

ท้ังน้ี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) ในหนังสือเชิญประชุมและ                       
ส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 
2564 ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ท่ีระบุไว้ท้ายสุดของเอกสารฉบับน้ี 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
 บุคคลธรรมดา 
1. หนังสือมอบฉันทะ ท่ีกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับมอบ

ฉันทะ 

 นิติบุคคล 
1. หนังสือมอบฉันทะ ท่ีกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน รวมท้ังตราประทับของ          

นิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม                  

ผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้มีอํานาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ผู้มอบฉันทะ) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับมอบอํานาจ 

 สําหรับบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 
กรณีที ่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร                  
คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือ
เก่ียวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM มีดังน้ี 
1. ในระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามได้ผ่านระบบการประชุม E-EGM 
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ที่ระบุไว้ท้ายสุดของ

เอกสารฉบับน้ี 

4. ช่องทางการติดต่อ  
1) ทาง e-mail : adb-cs@adb.co.th หรือ 
2) ทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขที ่ 252 หมู ่ 4 ถนนสุขุมวิท                    

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ 
3) ทางโทรศัพท์ : 02-709 4040 ต่อ 1097-1099 

 



 

 
 

ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

 
  

 

ผู้ถือหุ้น 

 มอบฉันทะ  เข้ำร่วมประชุม E-EGM 

 มอบฉันทะให้ผู้อื่น 
 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมประขุม 

1. ระบุอีเมลและหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ให้ชัดเจน 

2. แนบส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

    (รำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 5) 
 

 ส่ง Soft File มำที่ 
adb-cs@adb.co.th 

(ภำยใน 18 ธันวำคม 2564) 

ส่งเอกสำรฉบับจริงมำที่บริษัทฯ 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท แอ็พพลำย ดีบี จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 
(ภำยใน 18 ธันวำคม 2564) 
 

 มอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระ 

  
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจำกผูถ้ือหุ้น 

(ภำยใน 18 ธันวำคม 2564) 

 ส่งข้อมูลให้ Quidlab ผู้ให้บริกำรระบบ E-Meeting 
ของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรลงทะเบียน 

 ระบบจะส่ง E-mail ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และ
รหัสผู้ใช้งำน (Password) พร้อม Web Link ในกำร

เข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-meeting & Voting 
(ภำยในวันที่ 22 ธันวำคม 2564) 

 กรณีไม่ได้รับ E-mail ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัส
ผู้ใช้งำน (Password) ภำยในวันที ่22 ธนัวำคม 2564 หรือ

สูญหำย กรุณำติดต่อบริษัทฯ โดยทันท ี
(กรุณำตรวจสอบ Junk E-mail ก่อนนะคะ) 

 

 วิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรถำมค ำถำมระหว่ำงกำรประชุม E-EGM 
1. เมื่อลงทะเบียนเข้ำสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว สำมำรถคลกิที ่“ลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวำระได้โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่ม

หนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดส่ง (กรณีไม่ด ำเนินกำรลงคะแนนใดๆ 
ระบบจะนับคะแนนเสียงของทำ่นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัต)ิ 

2. หำกต้องกำรถำมค ำถำม คลกิทีเ่มน ู“ถำมค ำถำม” โดยท่ำนสำมำรถพิมพ์ขอ้ควำมเพื่อถำม จำกนัน้กดส่ง เพือ่ส่ง
ค ำถำมไปยังห้องประชุม ที่ประชุมจะตอบค ำถำมของท่ำนในวำระที่เกี่ยวขอ้งกับค ำถำมนั้นๆ 

 ช่องทำงกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 
1. อีเมล : adb-cs@adb.co.th 
2. โทรศัพท์ : 02-709 4040-9 ต่อ 1097-1099 
3. ทำงไปรษณีย์ : ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท แอ็พพลำย ดีบี จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสขุุมวทิ 
ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 

 วิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม Quidlab E-meeting & Voting 
ท่ำนสำมำรถเข้ำระบบกำรประชุมโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นพิเศษใดๆ 
โดยคลิก Web Link ที่ได้รับจำกบริษัทฯ ในคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต
หรือโทรศัพท์มือถือได้ จำกนั้นใส่ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน 
(Password) เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม E-EGM ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวำคม 
2564 ระบบจะเปิดให้ Login เข้ำสู่ระบบล่วงหน้ำ 60 นำทีก่อนเริ่มประชุม 

ตรวจสอบข้อมูล 

 ส่ง Soft File มำที่ 
adb-cs@adb.co.th 

(ภำยใน 18 ธันวำคม 2564) 

ส่งเอกสำรฉบับจริงมำที่บริษัทฯ 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท แอ็พพลำย ดีบี จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต ำบลแพรกษำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 
(ภำยใน 18 ธันวำคม 2564) 
 

 กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรกำรมอบฉันทะ 

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 7 ระบุข้อมูล              

ผู้ที่จะเข้ำร่วมประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 6  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ให้เลือกกรรมกำรอิสระที่ระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะ 1 ท่ำน 

4. นิติบุคคล แนบเอกสำรกำรมอบฉันทะ ดังนี้ 

 ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฯ 

 ส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5. บุคคลธรรมดำ แนบเอกสำรกำรมอบฉันทะ ดังนี้ 

 ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(รำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 5) 
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