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คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

เนื่องจากทางบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2565 นี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ีขึน้ในวนัพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. 
โดยผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหนา้งาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในวนัประชมุผ่านช่องทางอื่น ๆ ของบรษิัท ยกเวน้ช่องทางผ่านระบบจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ ซึ่งบริษัท 
อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด  จะเป็นผูดู้แลการด าเนินการจดัประชุมดงักล่าว เพื่อความสะดวกและความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนรวมถึงการโหวตนัน้ จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทุกท่านท าการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชมุแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยปฏิบตัิตามแนวทาง ดงันี ้

1. ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ระบบลงทะเบียนล่วงหนา้ (AGM e-Request) จะเปิดให้บริการ 24 ชม. ตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2565 – 27 เมษายน 
2565 โดยระบบจะปิดรบัลงทะเบียนใน วนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. เพือ่รกัษาสทิธิของผูถ้ือหุน้ รวมถึงผูร้บัมอบฉนัทะ 
ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหนา้ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. ภายหลังกําหนดปิดรับ
ลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ กรุณาศึกษารายละเอียด 
ในหัวขอ้ 1. เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน หนา้ 11 และ 4. วิธีปฎิบัติในการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech 
Connect หนา้ 13 

ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงไดต้ามความประสงค ์หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ขอ้มลูของกรรมการอิสระ
แต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 8 

2. ส าหรับผู้ถือหุน้ทีม่อบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ประสงคจ์ะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 

กรุณาเตรียมเอกสารและหนงัสือมอบฉันทะตามหวัขอ้ 1. เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน และ 2. การมอบฉันทะ จากนัน้
ส่งหนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความ และลงนามครบถว้นแลว้ พรอ้มกับเอกสารประกอบ (เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) 
มายงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ตามที่อยู่ในกรอบดา้นล่างนี ้ภายในวนัพธุที ่27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. 

  

ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ ์
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 ชัน้ 18 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
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1. เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ กรุณาเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้ 

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

• บุคคลธรรมดา 

o ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตวัประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

• นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทหลักทรัพย ์กองทุนหลกัทรัพย)์ โดยที่ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย
ของนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง  

o ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย 
ของนิติบคุคลที่ยงัไม่หมดอาย ุ1 ฉบบั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนตาม
กฎหมาย 1 ฉบบั 

กรณีการมอบฉันทะ 

• ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ  
ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) พ รอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั 

• ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมายมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมากับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อ  
ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนตาม
กฎหมาย 1 ฉบบั  

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั 

กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  

ใหใ้ชเ้อกสารตามกรณีดา้นบนได ้ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี ้

* หนงัสือมอบฉนัทะนัน้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยโนตารีพบับลิค 

* หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่  
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งนี ้ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ  านาจลงลายมือ  
ชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ พรอ้มทั้งรับรองโดย 
โนตารี่พบับลิค 

* เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนตามกฎหมายของนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  
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2. การมอบฉันทะ 

หนงัสือมอบฉันทะที่น ามาใชส้ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีของบริษัทซึ่งไดแ้นบมาพรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุนัน้ มี 2 แบบ ดงันี ้

● หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) เป็นหนงัสือมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะสามารถระบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงได ้
โดยท าเครื่องหมายหนา้ตวัเลือกเพื่อแสดงการเห็นดว้ย (อนุมตัิ) ไม่เห็นดว้ย (ไม่อนุมตัิ) หรือ งดออกเสียง หรือเลือกให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะเฉพาะวาระท่ีตอ้งการได ้
ในการนี ้บจก. ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และแบบแจง้การประชมุ ซึ่งมี 
QR code ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย 

● หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

โดยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ ค. สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต ์http://investor.apthai.com/th/shareholder-
info/document/shareholders-meeting 

ขั้นตอนการมอบฉันทะ 

● เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

o ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
o ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นนกัลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สั โตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

● ทางบรษิัทไดเ้สนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระดว้ย 2 ท่าน เพื่อเป็นผูร้บัมอบอ านาจของ
ผูถื้อหุน้ใหก้ารลงคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดชื่อ-นามสกลุ อาย ุและที่อยู่ ในตอนทา้ยของหนงัสือนดัประชมุ 

● ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งปิดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่า และลงวนัท่ีที่มอบฉนัทะ เพื่อใหห้นงัสือมอบฉนัทะนัน้
ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

● เอกสารประกอบทกุฉบบั (เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน) จะตอ้งขีดครอ่มดว้ยขอ้ความว่า “ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียน 
เพือ่การประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2565 ของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เท่านัน้” และลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ก่อนอพัโหลดเขา้ระบบ  

3. การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามหรอืความเหน็เก่ียวกบัวาระการประชมุมายงับรษิัทล่วงหนา้ก่อนการประชมุทางอเีมลที่ pramart_k@apthai.com 
ภายในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. เพื่อบรษิัทจะน ามาพจิารณาตอบค าถามในวนัประชมุ 
  

http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting
http://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting
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4. วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่น
แบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

4.1 ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่านเว็บเบราวเ์ซอร ์ใหเ้ขา้ไปที่ 
https://app.inventech.co.th/AP113255R หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สู่ระบบ 
และด าเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ 

1) คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนงัสือเชิญประชมุ 
2) เลือกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 
3) กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฎิบตัิตามขอ้ก าหนด 

การเขา้รว่มประชมุ 
5) กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 
6) รออีเมลจากเจา้หนา้ที่แจง้รายละเอียดขอ้มลูการประชมุ 

และ Username & Password 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่  19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.  
โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. 

3. ระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:30 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) 
โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

4.2 การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงั
บรษิัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ขา้งล่างนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 ชัน้ 18 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
โทรศพัท:์ 02-931-9132 
LINE: @inventechconnect 
ใหบ้รกิารระหว่างวนัที่ 19 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

4.1 ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

4.2 การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 
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4.3 ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS 

1. เขา้ App Store  
2. พิมพ ์Webex Meetings ที่ช่องคน้หา 
3. กดปุ่ ม “รบั/Get” เพื่อตดิตัง้แอปพลิเคชนั 
4. รอสกัครู ่ระบบท าการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5. เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนั

บนหนา้จอ 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

1. เขา้ Play Store  
2. พิมพ ์Webex Meetings ที่ช่องคน้หา 
3. กดปุ่ ม “ตดิตัง้” เพื่อตดิตัง้แอปพลิเคชนั 
4. รอสกัครู ่ระบบท าการดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5. เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนั

บนหนา้จอ 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 

1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 
2. กดปุ่ ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบตัิการท่ีเครื่องของคณุรองรบั 
3. คลิกไฟลท์ี่ดาวนโ์หลด “webexapp.msi” เพื่อท าการเขา้สู่การติดตัง้โปรแกรม Webex Meetings 
4. กดปุ่ ม “Next” เพื่อท าการติดตัง้โปรแกรม 
5. รอสกัครู ่ระบบท าการตดิตัง้โปรแกรม 
6. กดปุ่ ม “Finish” เมื่อระบบตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลว้ 
7. กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเงื่อนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้าน 
8. พิมพ ์“อีเมลของคณุ” และ กดปุ่ ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 

 

  

4.3 ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 
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4.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลิกลิงก ์URL ส าหรบัเขา้หอ้งประชุมที่ไดร้บัจากอีเมล 
2. น า Username และ Password มากรอก หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนบัเขา้องคป์ระชมุ 
4. กดปุ่ ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

 
 

5. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop  
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเขา้รบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings 
ดงันี ้

5.1 กรอกอีเมลในช่อง Email Address 
ใหต้รงกับอีเมลที่ท  าการยื่นแบบค ารอ้ง 

5.2 กดปุ่ ม “Join Now” 
5.3 กด “Run a temporary application” 
5.4 กดไฟลท์ี่ดาวนโ์หลด 
5.5 กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเขา้รว่มประชุม 

5. กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad  
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเขา้รบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings  
ดงันี ้

5.1 กดปุ่ ม “Join” 
5.2 กรณีไม่เคยเขา้ใชง้าน Webex Meetings 

มาก่อนให ้กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็น 
Android) หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS) 

5.3 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมลในช่อง 
Email Address ใหต้รงกับอีเมลที่ท  าการ 
ยื่นแบบค ารอ้ง 

5.4 กด “ตกลง” “อนุญาต” การเขา้ถึงต่าง ๆ  
ของ Application 

5.5 กดปุ่ ม “Join” เพื่อเขา้รว่มประชมุ 

  

4.4 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 
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4.5 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1. กดปุ่ ม “Continue”  
ท่ีเมนู “Multimedia Viewer” 

2. กรอก Username และ Password 
ท่ีไดร้บัจากอีเมล หรือขอรหสั OTP  
ในการเขา้สู่ระบบ 

3. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4. กดเมนู “การลงคะแนน”  
หรือสญัลกัษณ์ 

5. เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

6. กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

7. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนน
เสียงล่าสดุท่ีไดท้ าการเลือกลงคะแนน  

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1. กดท่ีเมนู “Participants” หรือสญัลกัษณ์ 
2. กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกท่ีขอ้ความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดท่ีเมนู “Chat” หรือสญัลกัษณ ์           
(กรณีเป็น iOS) 

3. กดลิงกส์  าหรบัการลงทะเบียน 
และลงคะแนนเสียง 

4. จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” 
5. กรอก Username และ Password ท่ีไดร้บั

จากอีเมล หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
6. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ”  
7. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์ 
8. เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 
9. กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค  ์
10. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนน

เสียงล่าสดุท่ีไดท้ าการเลือกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของ
ท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถกูน าไปรวมกบัคะแนนเสียงที่การประชุมก าหนด)  โดยท่านสามารถ
แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

4.6 ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

→ กดเมน ู“การส่งค าถาม” หรือสญัลกัษณ ์

1. การพิมพค์ าถาม 
→ เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามค าถาม 
→ พิมพค์ าถามแลว้ กด “ส่ง” 

2. การถามผ่านภาพและเสียง 
→ เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามค าถาม 
→ กดปุ่ ม “จองควิสอบถามผ่านภาพและเสียง”   

หรือสญัลกัษณ ์ 
→ กรอกชื่อที่ใชบ้น Webex 
→ กดปุ่ ม “จองควิ” หรือสญัลกัษณ ์
→ รอสญัญาณจากเจา้หนา้ที่ในการใหค้ิวถามค าถามทางช่อง Chat  

4.5 ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

4.6 ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ 

จองคิว 

จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง  
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4.7 คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

   

1. คู่มือการใชง้าน 
ยื่นแบบค ารอ้งผ่าน e-Request 

2. คู่มือการติดตัง้ 
Application Webex Meetings 

3. คู่มือการใชง้าน 
ระบบ Inventech Connect 

หมายเหตุ การท างานของระบบระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเทอรเ์น็ต 
ที่รองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ ์กรุณาใชอุ้ปกรณ ์และ/หรือ  โปรแกรม
ดงัต่อไปนีใ้นการใชง้านระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตที่แนะน า 
− High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตที่ 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตที่แนะน า) 
− High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อินเทอรเ์น็ตที่ 1.0 Mbps 
− Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อินเทอรเ์นต็ที่ 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณท์ี่สามารถใชง้านได ้
− โทรศพัทเ์คลื่อนที่/อปุกรณแ์ท็บเล็ต ระบบปฎิบตัิการ iOS หรือ Android 
− เครื่องคอมพิวเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุ๊ก ระบบปฏิบตัิการ Windows หรือ macOS 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี่แนะน า) หรือ Safari 

 

• สิทธิการเขา้รว่มประชมุ E-AGM จ ากดัเฉพาะผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะเท่านัน้ 

• บรษิัทไม่มีการถ่ายทอดสดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัประชมุผ่านช่องทางอื่น ๆ ของบรษิัท 

หากพบปัญหาในการใชง้านในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ สามารถติดต่อไดท้ี่ โทร. 02-931-9132 (2 คู่สาย) 
ใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 08:30 น. จนถึงปิดการประชมุ 

4.7 คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
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5. การนับองคป์ระชุมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะตอ้งมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ซึ่งในการประชมุครัง้นี ้จะตอ้งมีหุน้ซึ่งนบัรวมกนัไดจ้ านวน 1,048,633,165 หุน้ จึงจะครบองคป์ระชมุ  

หากผู้ถือหุ้นท าการออกจากระบบ ระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยัง  
ไม่ถกูด าเนินการ 

วาระใดที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ผูถื้อหุน้รายนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดงักล่าว ยกเวน้วาระการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

6. หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในการออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็น
อย่างอื่นในขอ้บงัคบับรษิัท หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนดไว ้เช่น วาระการเพิ่มหรอืลดทนุ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นตน้ 

ทั้งนี ้หากผู้ถือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

• เมื่อท าการลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได้
โดยกดที่ปุ่ ม “เลือกวาระ” 

• เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการท าการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการ
ออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสดุ (สีฟ้า) 

• ผูถื้อหุน้ท่ีกดไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นดว้ยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชมุ  

การลงคะแนนเสียงทีไ่ด้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

• แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 
• แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะก าหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้ในแต่ละวาระนั้น เจา้หนา้ที่จะบันทึก

คะแนนเสียงไวเ้รียบรอ้ยแลว้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชมุ ผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งออกเสียง เวน้แต่กรณีที่
ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียง  
ในหอ้งประชมุไดต้ามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 

• แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ ก็ไม่ตอ้งลงมติ 
ในหอ้งประชมุ 
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7. การด าเนินการประชุม 

ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ หากในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน โดยที่เลขานุการคณะกรรมการจะท าหนา้ที่เป็นเลขานุการในท่ีประชุม จดบันทึกการประชุม 
และด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอวาระ และอาจมอบหมายใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งชีแ้จงใหค้  าอธิบายเพิ่มเติม 
เมื่อประธานไดเ้สนอเรื่องต่อที่ประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งแจง้
ชื่อและนามสกลุก่อน เพื่อจดบนัทึกในรายงานการประชมุ ทัง้นี ้ขอ้ซกัถาม หรือความคิดเห็นนัน้ จะตอ้งมีเนือ้หาตรงกบัวาระท่ีก าลงั
พิจารณาในขณะนัน้ 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็นแลว้ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้เลขานุการจะประกาศให้ด าเนินการนับคะแนน  
และน าส่งผลคะแนน เพื่อใหเ้ลขานกุารขานในท่ีประชมุต่อไป  

ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถือเป็นสิน้สดุ 

8. ผลการประชุม 

เลขานุการบริษัทจะรายงานผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง และจ านวนผูเ้ขา้ประชุม  
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัที่มีการประชุม หรือช่วงเชา้ของวนัถัดไปเป็นอย่างชา้ ซึ่งจะเผยแพร่เป็นข่าวบรษิัท
ทัง้ในเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และในหนา้เว็บไซตข์องบรษิัท ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ส่วนรายงานการประชุมจะจดัส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซต ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และในหนา้เว็บไซตข์อง
บริษัท ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือค าถามใด ๆ สามารถติดต่อไดท้ี่ 

ฝ่าย Corporate Legal and Compliance 
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 ชัน้ 29 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทร 02 261 2518-22 ต่อ 143 หรือ 323 
Email: Pramart_k@apthai.com 
  

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 
 
 
 

 

กรอกขอ้มลูส าหรบั 
ยื่นแบบค ารอ้ง (e-Request) 

(e-Request) 

เจา้หนา้ท่ีพิจารณา 
อนมุตัิค  ารอ้ง 

แจง้ผลการอนมุตัิผ่านอีเมลและน าส่งลิงก ์
ส าหรบัลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ 
(e-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด 
และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้ว่าไดร้บัแบบค ารอ้ง 
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

* ขัน้ตอนนีจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผูถื้อหุน้แกไ้ข 
และส่งเอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้การปฏิเสธแบบค ารอ้ง 

ไม่ผ่านการอนมุติั ผ่านการอนมุติั 

ด า
เนิ
นก

าร
ก่อ

นวั
นป

ระ
ชุม

 
ด า

เนิ
นก

าร
 ณ

 วั
นป

ระ
ชุม

 

หมายเหตุ 
1.  กรณีรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มากกว่า 1 คน 

- ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถกูนบัเป็นฐานในการประชมุ 

2. กรณีออกจากการประชมุ 
- ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชมุ" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ

ออกจากการประชมุส าหรบัวาระที่ยงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 

ผูถื้อหุน้สแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชมุหรือเขา้ไปท่ี 
เว็บไซต ์https://app.inventech.co.th/AP113255R 

ส่งแบบค ารอ้ง 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 1 
ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

กรณีด้วยตนเองและมอบฉันทะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ AGM e-Request 

ระหว่างวนัท่ี 19 เมษายน 2565 – 27 เมษายน 2565 

(ระบบ AGM e-Request จะปิดเวลา 17.30 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2565) 

 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
เตรียมหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ 

ลงทะเบียนผ่าน link  

https://app.inventech.co.th/AP113255R 

หรือสแกน QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบ 

เอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบการมอบฉนัทะ  

ระหว่างวนัท่ี 19 – 27 เมษายน 2565 

ลงทะเบียนผ่าน link 

https://app.inventech.co.th/AP113255R 

หรือสแกน QR Code และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบ

เอกสารประกอบเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ 

ระหว่างวนัท่ี 19 – 27 เมษายน 2565 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

เขา้สู่ระบบ (Login) เพื่อเขา้รว่มประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ไดต้ัง้แต่เวลา 12:30 น. เป็นตน้ไป 

 

เริ่มการประชมุเวลา 14.30 น. 

ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ 

อนุมัติ อนุมัติ 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

 
เตรียมหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบ 

ส่งเอกสารมายงั  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 ชัน้ 18  
ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กทม. 10110 

เอกสารตอ้งมาถึงบริษัท 

ภายในวนัพธุที ่27 เมษายน 2565 เวลา 17:30 น. 
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