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ข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุ
อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมและแนบสําเนา
หลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง / สําเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดย
หน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โปรดแนบหนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าว ข้างต้นให้
บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ที่ระบุไว้ท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่
ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่าน
แก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-709 4040 ต่อ 1097-1099
1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้
งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ
ได้ส ่งให้ ท่ าน ทั ้ง นี ้ ระบบจะเปิด ให้ ท่ านลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุ มล่ว งหน้า 60 นาทีก ่อ นเริ่ มการประชุ ม อย่ างไรก็ต าม
การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
1.4 สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ
“ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย” หรื อ “งดออกเสี ย ง” กรณี ท ี ่ ท ่ า นไม่ ล งคะแนนสํ า หรั บ วาระใดๆ ระบบจะนั บ คะแนนของท่ า นเป็ น
“เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ
บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท
ควิดแลบ จํากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-Meeting
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
1) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ปี
ที่อยู่
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

2) ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์
ที่อยู่
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

3) นางกาญจนา ปิยสาธิต
ที่อยู่

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ในหนังสือเชิญประชุมและ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ที่ระบุไว้ท้ายสุดของเอกสารฉบับนี้
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน / สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางที ่ ย ั ง ไม่ ห มดอายุ แ ละลงลายมื อ ชื ่ อ รั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งของ
ผู้มอบฉันทะ และ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้มอบฉันทะ และ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับมอบอํานาจ
สําหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ
กรณีท ี ่เ อกสารหรื อ หลั กฐานที ่ ไ ด้ กล่ า วข้ างต้ น ไม่ ใ ช่ เ อกสารฉบั บภาษาไทยหรือ ภาษาอัง กฤษ ผู้ ถ ือ หุ้ น จะต้ องแสดงเอกสาร
คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้อง
กับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางการติดต่อข้อ 4 ที่ระบุไว้ท้ายสุดของ
เอกสารฉบับนี้
4. ช่องทางการติดต่อ
1) ทาง e-mail : adb-cs@adb.co.th หรือ
2) ทางไปรษณี ย ์ : สํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษ ั ท บริ ษ ั ท แอ็ พ พลาย ดี บ ี จํ า กั ด (มหาชน) เลขที ่ 252 หมู ่ 4 ถนนสุ ข ุ ม วิ ท
ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ
3) ทางโทรศัพท์ : 02-709 4040 ต่อ 1097-1099
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