วันที 26 เมษายน 2561
เรื อง

แจ้ งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

ผู้ถือหุ้น

ตามทีบริ ษัท แอ็พพลาย ดีบี จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท”) ได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมือวัน
พฤหัสบดีที 19 เมษายน 2561 ณ ห้ องเทียร่ า ชัน 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน 53 ราย ถือหุ้นรวม 328,697,240 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 54.7829 ซึงเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด ณ วันปิ ดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึงมี
จํานวนหุ้นทังหมด 600,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบัง คับบริ ษั ท ข้ อ 39 วรรคหนึง บริ ษั ทขอแจ้ งมติก ารประชุม
ดังกล่าวให้ ทราบดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2560 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2560
มติทีประชุม : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 เมือวันที 31 พฤษภาคม 2560 วาระนีเป็ นวาระเพือ
ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560
มติทประชุ
ี
ม : รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 วาระนีเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
มติทีประชุม : ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบ
การเงินของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) แล้ ว โดย
มีสาระสําคัญ ดังนี
ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
รายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ
กําไรสุทธิ

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
1,207.75
622.86
1,372.40
29.04

โดยทีประชุมได้ ลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง ดังนี
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มติทลง
ี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 57 ราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
366,903,040
0.00
0.00
0.00
366,903,040

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0.00
0.00
0.00
100

หมายเหตุ 1. วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึน 4 ราย คิดเป็ นจํานวนเสียง 38,205,800 เสียง
วาระที 4 พิจารณารั บทราบการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและอนุ มัติการ
จ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2560
4.1 พิจารณารั บทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
มติทประชุ
ี
ม : รับทราบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
4.2 อนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2560
มติทีประชุม : ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย งลงคะแนน
อนุมัติ จ่ า ยเงิ นปั น ผลสํ า หรั บผลการดํ าเนิ นงานประจํ า ปี บัญ ชี 2560 ให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้น ในอัต ราหุ้น ละ 0.02 บาท เป็ นเงิ นทังสิ น
12,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41.32 ของกําไรสุทธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวม และกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมี
สิทธิรับเงินปั นผล (Record date) ในวันที 2 พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 11 พฤษภาคม 2561
โดยทีประชุมได้ ลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง ดังนี
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
366,903,040
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 57 ราย
366,903,040
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทลง
ี
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วาระที 5 พิจารณาแต่ งตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
มติทประชุ
ี
ม : ทีประชุมลงมติอนุมตั ิให้ เลือกตังกรรมการบริษัท ทีออกตามวาระเป็ นกรรมการบริ ษัท ต่ออีกวาระหนึง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี
1. นายเหว่ ย ไค หวัง (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
มติทลง
ี
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
346,914,320
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 56 ราย
346,914,320
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นายวีระชัย วงษ์ เจริญสิน (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร)
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
มติทลง
ี
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
366,107,540
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 56 ราย
366,107,540
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายรัตนชัย วงษ์ เจริญสิน (กรรมการบริษัท)
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
มติทลง
ี
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
366,657,540
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 56 ราย
366,657,540
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย (กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการบริ หารความเสียง)
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
มติทลง
ี
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
361,569,200
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 56 ราย
361,569,200
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณาอนุ มตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
มติทประชุ
ี
ม : ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัท และ กรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ดังนี
กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่ อย

อัตราค่ าตอบแทน ประจําปี 2561

1. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร)
1.2 ค่าเบียประชุมต่อครังทีเข้ าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้ าประชุม)
2.ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
2.1.2 ค่าเบียประชุมต่อครังทีเข้ าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้ าประชุม)
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสียง
2.2.1 ค่าเบียประชุมต่อครังทีเข้ าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร)
2.3 คณะกรรมการบริหารบริษัท
ค่าเบียประชุมต่อครังทีเข้ าประชุมคนละ

10,000 บาท
15,000 บาท

10,000 บาท
15,000 บาท

15,000 บาท
ไม่ได้ รับค่าตอบแทน

ทังนี ไม่มสี ิทธิประโยชน์อนๆ
ื ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้ างต้ น
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โดยทีประชุมได้ ลงมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง ดังนี
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
250,552,560
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 46 ราย
250,552,560
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทลง
ี

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
มติทีประชุม : ทีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถื อหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิใ ห้
แต่งตังผู้สอบบัญชีจํานวน 3 ราย จากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2561 ตาม
รายชือดังต่อไปนี
รายชือ
1. นางมัญชุภา สิงห์สขุ สวัสดิ และ/หรื อ
2. นายยุทธพงศ์ สุนทริ นคะและ/หรื อ
3. นายสุเมธ แจ้ งสามสี

เลขทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6112
10604
9362

พร้ อมทังอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนไม่เกิน 2, 470,000 บาท โดยทีประชุมได้ ลงมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียง ดังนี
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
366,903,040
100
0.00
0.00
ไม่เห็นด้ วย
0.00
0.00
งดออกเสียง
0.00
0.00
บัตรเสีย
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 57 ราย
366,903,040
100
หมายเหตุ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทลง
ี
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วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี )
-

ไม่มี

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ตงตระกู
ั
ล)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
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