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คู่มือวิธีปฏิบัตใินการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

 

การประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 นี ้บริษัทได้จดัให้มีขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน พ. ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องมีตติง้รูม 1-4 โซนบ ีศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่บริษัท อิน
เวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะเป็นคนกลางในการด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก และ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนตา่งๆ นัน้ จะด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

1. เอกสารที่ต้องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 บุคคลธรรมดา 

o บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอาย ุฉบบัจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
o ส าเนาเอกสารข้างต้น 1 ฉบบั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนหลักทรัพย์) โดยที่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย
ของนิติบคุคลเข้าประชมุด้วยตนเอง  
o บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย

ของนิติบคุคล ฉบบัจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
o ส าเนาเอกสารข้างต้น 1 ฉบบั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนตาม

กฎหมาย 1 ฉบบั  
 

กรณีการมอบฉันทะ 
 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ    
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) พร้อม       
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 1 ฉบบั 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 1 ฉบบั 
 

 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมายมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ    

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนตาม

กฎหมาย 1 ฉบบั  
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 1 ฉบบั
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กรณีผู้ถอืหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้ใช้เอกสารตามกรณีด้านบนได้ ทัง้นี ้ให้อยูภ่ายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

* หนงัสอืมอบฉนัทะนัน้จะต้องได้รับการรับรองโดยโนตารีพบับลคิ 
* หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือ

โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบับลคิ 

* เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนตามกฎหมาย ของนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

2. การมอบฉันทะ 
 

หนงัสือมอบฉนัทะที่น ามาใช้ส าหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีของบริษัทซึ่งได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ มี 2 แบบ ดงันี ้
 หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) เป็นหนงัสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉนัทะสามารถระบคุวามประสงค์ในการลงคะแนนเสียงได้ 

โดยท าเคร่ืองหมายหน้าตวัเลอืกเพื่อแสดงการเห็นด้วย (อนมุตัิ) ไมเ่ห็นด้วย (ไมอ่นมุตัิ) หรือ งดออกเสยีง หรือเลอืกให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะเฉพาะวาระท่ีต้องการได้   
ในการนี ้บจก. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งมีแถบ
บาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในขัน้ตอนการลงทะเบียน   

 หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) เป็นหนงัสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้      
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

โดยหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.apthai.com/investor-relations/ 
ในหวัข้อ ข้อมลูผู้ ถือหุ้น > การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ขัน้ตอนการมอบฉันทะ 
 เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี  ้

o ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
o ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นนกัลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก 

และดแูลหุ้น ให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 ทางบริษัทได้เสนอรายช่ือกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 2 ท่าน เพื่อเป็นผู้ รับมอบอ านาจของ 

ผู้ ถือหุ้นให้การลงคะแนนเสยีง โดยมีรายละเอียดช่ือ-นามสกลุ อาย ุและที่อยู ่ในตอนท้ายของหนงัสอืนดัประชมุ 
 ผู้มอบฉนัทะจะต้องปิดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ และลงวนัท่ีที่มอบฉนัทะ เพื่อให้หนงัสือมอบฉนัทะนัน้

ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 

http://www.apthai.com/investor-relations/
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

 

 ส่งหนงัสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความ และลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบ (เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน) มายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตามที่อยูใ่นกรอบด้านลา่งนี ้หรือน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจเอกสาร ก่อน
เร่ิมการประชมุ 

 

 
 

 
 
 
 

 เอกสารประกอบทกุฉบบั (เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) จะต้องขีดคร่อมด้วยข้อความวา่ “ส าหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเพื่อการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เทา่นัน้” และลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

 

3. ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
 

เวลาการเปิดและปิดรับการลงทะเบียน 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมในเวลา 13:00 น. ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดระบบการลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย รวมทัง้การปิดรับการ      
ลงทะเบียนเมื่อวาระการประชมุแตล่ะวาระมีผลมติที่ประชมุแล้ว 
 
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ติดตอ่ทีจ่ดุลงทะเบียนด้านใน และยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในระบบเรียบร้อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 

กรณีรับมอบฉันทะ 
 ติดตอ่จดุตรวจเอกสารด้านหน้า และยื่นเอกสารแสดงการรับมอบฉนัทะให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนและถกูต้อง โดย

เจ้าหน้าที่จะประทบัตรารับรองการตรวจสอบเอกสาร   
 จากนัน้ ตดิตอ่จดุลงทะเบียนด้านใน และยื่นเอกสารท่ีผา่นการประทบัตรารับรองแล้ว 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในระบบเรียบร้อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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4. การนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ จะต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้จะต้องมีหุ้นซึง่นบัรวมกนัได้จ านวน 1,048,633,165 หุ้น จึงจะครบองค์ประชมุหาก
ระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมโดยที่ได้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และสง่ให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเพื่อลงทะเบียนคะแนนเสยีงของตนในวาระนัน้ๆ แล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นยงัคงเป็นสว่นหนึง่ขององค์ประชมุ 
 

วาระใดที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว ยกเว้นวาระการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมในวาระที่ตนมีสว่นได้เสีย บริษัทได้จดัห้องพกัรับรอง 
และเมื่อวาระดงักลา่วได้มีการลงมติเป็นท่ีเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทา่นทราบ เพื่อกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้หนึง่ 
 

5. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน  
 

ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ในการออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบงัคบับริษัท หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่นวาระการเพิ่มหรือลดทนุ การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นต้น 
 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
 เมื่อผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบลงคะแนนเสียงซึ่งแยกตามวาระให้ (ส าหรับวาระ

เลอืกตัง้กรรมการ ใบลงคะแนนเสยีงจะแยกเป็นรายบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ) ให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายลงในช่องที่ประสงค์
จะออกเสยีง 

 คืนใบลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชมุ หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชมุ 
 ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งใบลงคะแนนเสียงคืนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าเห็นด้วยตามที่

ประธานเสนอตอ่ที่ประชมุ  
 
การลงคะแนนเสียงที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
 แบบมอบฉนัทะแบบ ข. กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะก าหนดการออกเสียงไว้ลว่งหน้าในแต่ละวาระนัน้ เจ้าหน้าที่จะบนัทึกคะแนน

เสยีงไว้เรียบร้อยแล้วในขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉนัทะ
ไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่
เห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

 แบบมอบฉนัทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉนัทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้อง
ประชมุ 
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6. การด าเนินการประชุม 
 

ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  หากในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน โดยที่เลขานุการคณะกรรมการจะท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่
ประชมุ จดบนัทกึการประชมุและด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอวาระ และอาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องชีแ้จงให้ค าอธิบาย
เพิ่มเติม เมื่อประธานได้เสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุเรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้
ถือหุ้นจะต้องแจ้งช่ือและนามสกลุก่อน เพื่อจดบนัทกึในรายงานการประชมุ ทัง้นี ้ข้อซกัถาม หรือความคิดเห็นนัน้ จะต้องมี
เนือ้หาตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาในขณะนัน้ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ประธานในที่ประชมุจะเสนอให้เลขานกุารจะประกาศให้ด าเนินการนบัคะแนน 
และน าสง่ผลคะแนน เพื่อให้เลขานกุารขานในท่ีประชมุตอ่ไป  
 

ผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ถือเป็นสิน้สดุ  
 

7. ผลการประชุม 
 

เลขานุการบริษัทจะรายงานผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง และจ านวนผู้ เข้า
ประชมุ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในวนัท่ีมีการประชมุ หรือช่วงเช้าของวนัถดัไปเป็นอยา่งช้า ซึง่จะเผยแพร่
เป็นขา่วบริษัททัง้ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท สว่นนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ 
 

ส่วนรายงานการประชุมจะจัดส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย รวมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และในหน้าเว็บไซต์
ของบริษัท สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 
 

หากทา่นมีข้อเสนอแนะ หรือค าถามใดๆ สามารถตดิตอ่ได้ที่  
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