
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 

ข้อปฎิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

26 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน 
วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไป
ยังอีเมล์ท่ีท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการส่งขอ้มลูทาง   

E-Mail หรือไปรษณยี ์ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 
1. โปรดกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบลําดับที่ 9) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

2. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังน้ี 
2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเปน็บุคคลธรรมดา 

 กรณีผู้ถอืหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
- สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวราชการหรือ

ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 
 กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชมุ ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน  

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สําเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถูกตอ้งของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเปน็นติิบุคคล 
 กรณีผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์             

(E-Meeting) 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน 
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง 



ข้อปฎิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีได้กล่าวข้างต้น
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าว

คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน 
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันท่ี
 ทาง E-Mail : adb-cs@adb.co.th
 ทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบ ีจํากดั 

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM
1. เมื่อผู้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น 
2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม 
เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome 

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต
ประชุม ซึ่งสามารถ Download ได้ดังน้ี 

ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom
meetings/id546505307

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
เท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบี
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โด

เสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด
(ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสี

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ
แนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้คร้ังนี ้
ไม่มกีารจัดสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ 

ข้อปฎิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีได้กล่าวข้างต้น
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร

คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณีเป็นนิติบุคคล
ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 
cs@adb.co.th 

สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบ ีจํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 หมู ่4 ถนนสุขมุวิท 
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

AGM) 
เมื ่อผู ้ถือหุ ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ

จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซ่ึงจะเป็น Link สําหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 
วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail 

ยทันทีท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-709 4040-20 ต่อ 1097-1099 
การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์

Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐ
เข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 
https://play.google.com/store/apps/det

?id=us.zoom.videomeetings 

ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม

การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
ไม่มกีารจัดสถานท่ีการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่ต้องเดินทางมาท่ีบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ

ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ 
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AGM) 

เอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 
ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร                

ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

ถนนสุขมุวิท                    

เมื ่อผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ                  
สําหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 

Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 18 

สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ตและ
หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วม

https://play.google.com/store/apps/details

การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุม

และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
ยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออก

งคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที               

ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น

เท่านั้น 
เดินทางมาท่ีบริษัทฯ 

ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ
ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ               
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(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้พร้อมเอกสาร
ประกอบส่งให้บริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

 ทาง E-Mail : adb-cs@adb.co.th 
 ทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 252 หมู ่4 ถนนสุขมุวิท                    

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดดูแลหุ้น  
กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

 ทาง E-Mail : adb-cs@adb.co.th 
 ทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 252 หมู ่4 ถนนสุขมุวิท                    

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคําแนะนําหรือคําถามต่างๆ สามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 
 ทาง E-Mail : adb-cs@adb.co.th  

 ทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 252 หมู ่4 ถนนสุขมุวิท                    
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคําแนะนํา
หรือคําถามทุกคร้ัง บริษัทฯ เปิดช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

ท้ังน้ี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี ดังน้ี 
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น 
2. เร่ืองขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน E-Mail ท่ีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไป
ให้ท่าน 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนท่ี.............................................................................................  

       วันท่ี................เดือน...............................................พ.ศ................... 

1. ข้าพเจ้า...................................................................................................................สัญชาติ........................................................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.......................................................... 

อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม............................................................................หุ้น 

3. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้) 

(1) ชือ่...................................................................................................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..............................................
ถนน................................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์......................หรือ 

(2)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีแนบมาลําดับท่ี 5) ได้แก่ 
� ชือ่         นายมงคล เหลา่วรพงศ์               อาย ุ   52    ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี            252 หมู่ 4            ถนน            สขุุมวิท            ตําบล/แขวง            แพรกษา                    .   
อําเภอ/เขต         เมืองสมุทรปราการ         จังหวัด          สมุทรปราการ          รหัสไปรษณย์ี         10280         หรือ 

� ชือ่         นางมณพิไลย นรสิงห์                 อาย ุ   53    ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี            252 หมู่ 4            ถนน            สขุุมวิท            ตําบล/แขวง            แพรกษา                    .   
อําเภอ/เขต         เมืองสมุทรปราการ         จังหวัด          สมุทรปราการ          รหัสไปรษณย์ี         10280         หรือ 

� ชือ่         นางกาญจนา ปิยสาธิต                 อายุ    67    ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี            252 หมู่ 4            ถนน            สขุุมวิท            ตําบล/แขวง            แพรกษา                    .   
อําเภอ/เขต         เมืองสมุทรปราการ         จังหวัด          สมุทรปราการ          รหัสไปรษณย์ี         10280         หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2565 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่าน                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสํานักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 252 หมู่ 4 
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย    

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
 

 

ลงชือ่                                                ผู้มอบฉันทะ 

(                                               ) 

 

ลงชือ่                                                ผู้รับมอบฉันทะ 

(                                               ) 

 

หมายเหตุ: ผู ้ถ ือหุ ้นที ่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                 
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 


