วันที 4 เมษายน 2561
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั1งที 1/2560
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั และรายงานประจําปี 2560 (CD)
รายงานข้อมูลและงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลกรรมการอิสระทีได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
รายนามผูส้ อบบัญชีและอัตราค่าตอบแทน
เอกสารและหลักฐานทีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
10. แผนทีสถานทีจดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 ในวันที 19
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร่ า ชั1น 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10250 เพือพิจารณาเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี1
วาระที 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 1/2560 เมือ วันที 31 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั1งที 1/2560 ได้จดั ขึ1นเมือวันที 31 พฤษภาคม 2560 ซึ งได้มีมติในทีประชุม
ให้แปรสภาพของบริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั จํากัดมหาชน ใช้ชือว่า “บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)” และต่อมาได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และได้การเสนอขายหุ ้นเพิมทุนเป็ นครั1งแรก เมือวันที 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยบริ ษทั จัดส่ งสาเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิ ชย์ตามทีกฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว ตามสิ งทีส่งมาด้วย 1 ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั1งนี1
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ได้จดั ขึ1นเมือวันที 31 พฤษภาคม 2560
ซึงคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานการ
ประชุมครั1งดังกล่าว ทั1งนี1 วาระนี1ได้เป็ นการประชุมทีเกิดขึ1นก่อนทีมีการเสนอขายหุ ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ซึ งได้มีการรับรอง
โดยผูถ้ ือหุน้ มาก่อนแล้ว สําหรับวาระนี1จึงเป็ นวาระเพือทราบ และ ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : เนืองด้วยมติน1 ีเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2560 ตามทีปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 2
ข้อมูลรายงานประจําปี 2560
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปี 2560 ซึงสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และการเปลียนแปลงสําคัญที
เกิดขึ1นในรอบปี 2560 รวมถึงแผนงานในอนาคตเพือให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : เนืองด้วยมติน1 ีเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั1งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดย
กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทํางบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ1 นสุ ด ณ รอบบัญชีของบริ ษทั ทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ1นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตของบริ ษทั (บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ ง
ปรากฏรายละเอียดในงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ1นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560 ทีแนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี1
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : มติในวาระนี1ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณารั บทราบการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ประจําปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล 4.1 : บริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปี ให้เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี จนกว่าจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั1งนี1 ณ ปี 2560 บริ ษทั ฯได้จดั สรรเงินกําไรสุ ทธิ
ร้อยละ 5 ของ 1) กําไรสุ ทธิ สาํ หรับ ปี 2559 และ 2) กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนทั1งสิ1 น 5.23 ล้าน
บาท รวมเป็ นเงินสํารองทั1งสิ1นจํานวน 12.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 จํานวน 5.23 ล้าน
บาท เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย รวมเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย 12.56 ล้านบาทซึ งคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 4.19 ของทุนจด
ทะเบียน
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : เนืองด้วยมติน1 ีเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วัตถุประสงค์ และเหตุผล 4.2 : บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากงบการเงินให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึ1นอยูก่ บั กระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื เงือนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่าง ๆ ทีบริ ษทั ผูกพันอยู่ รวมทั1งข้อจํากัด
ทางกฎหมาย ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต สําหรับปี 2560 ด้วยผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินโดยรวมนั1น
บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 29.04 ล้าน บาท รวมทั1งยังมีกาํ ไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้
โดยมีรายละเอียดดังนี1
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล

ปี 2560

1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม (บาท)

29,044,871

2. จํานวนหุน้

600,000,000
2

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
3. เงินปันผล (บาทต่อหุน้ )

ปี 2560
0.02

4. เงินปันผลจ่ายทั1งสิ1น

12,000,000

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุทธิสาํ หรับปี ตามงบการเงินรวม

41.32

ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record date) ในวันที 2 พฤษภาคม 2561 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 11 พฤษภาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ในอัตรา 0.02 บาท
ต่อหุ ้น คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั1งสิ1 น 12 ล้านบาท โดยกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันที 2
พฤษภาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 11 พฤษภาคม 2561
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : มติในวาระนี1ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 5 พิจารณาแต่ งตั"งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 กําหนดว่าในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครั1ง ให้กรรมการจํานวนหนึงในสามออกจากตําแหน่ง ซึงบริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัดมหาชนเมือ
ปี 2560 ซึงย่อมถือว่ากรรมการทุกท่านได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นปี แรกเท่ากัน เพือให้เกิดความเป็ นธรรม คณะกรรมการพิจารณาตกลง
กันเองในปี แรกและปี ทีสอง ตามข้อบังคับบริ ษทั ในข้อ 20 วรรคสอง
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 นี1 มีกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเหว่ย ไค
หวังนายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น และนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย โดยกรรมการทั1ง 4 ท่านดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยดังนี1
รายชือ
นายเหว่ย ไค หวัง
นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิ ดฉาย

การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร /กรรมการบริ หารความเสี ยง

ทั1งนี1 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลที เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเพือรับการพิจารณา
แต่งตั1งเป็ นกรรมการ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอให้กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทั1ง 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั1งเข้ามาดํารงตําแหน่ง
ใหม่อีกวาระหนึ ง รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับประวัติ วุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ทาํ งาน สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั การเป็ น
กรรมการในบริ ษทั อืน ของกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือเพือกลับเข้าดารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาทีคณะกรรมการได้
กําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการบริ ษทั การแต่งตั1งจากภายในไว้ดงั นี1 (1) มีอายุการทํางานในบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 10 ปี (2) เป็ นผูถ้ ือหุน้
หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารคนสําคัญ (3) ไม่เป็ นบุคคลมีหนี1สินล้นพ้น หรื อไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต และไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ (4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุด ให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
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กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ และไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุด ให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้
กระทําโดยทุ จริ ต (5) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิ ตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ (6) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินเพราะรํารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิมขึ1นผิดปกติ (7) ไม่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา สมาชิ กสภา ท้องถิน หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน (8) ไม่เป็ นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็ นการดํารงตําแหน่ งกรรมการ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้รับการอนุมตั ิเมือวันที 23 มีนาคม 2560 และมีมติเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแต่งตั1ง
ให้กรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระทั1ง 4 คน ได้แก่ นายเหว่ย ไค หวัง นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายรัตนชัย วงษ์เจริ ญสิ น
และนางสาวพรพิวรรณ นิ รมลเฉิ ดฉาย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปในอีกวาระหนึ ง เนื องจากกรรมการทั1ง 4 ท่านเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อี กทั1งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ และ
ประสบการณ์อนั เสริ มสร้างคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดยตลอด
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : มติในวาระนี1ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั1งทีมีการแก้ไขเพิมเติม)ได้กาํ หนดห้าม
มิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ทั1งนี1ขอ้ บังคับของบริ ษทั
ในข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั1งนี1กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน เบี1 ยประชุม เบี1 ยเลี1ยง และสวัสดิ การต่าง ๆ จากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น บําเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืนทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาและลงมติ
ในการนี1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจําปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิได้แก่ การ
พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และ
เปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั จดทะเบี ยนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที
ใกล้เคียงกับบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี1
- ค่าตอบแทนและค่าเบี1ยประชุมกรรมการ ให้จ่ายดังนี1
ข้ อเสนอเพือ พิจารณา

อัตราเดิม (ปี 2560)

อัตราทีเ สนอ (ปี 2561)

10,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

1. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร)
1.2 ค่าเบี1ยประชุมต่อครั1งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)
2.ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ
2.1.2 ค่าเบี1ยประชุมต่อครั1งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีเข้าประชุม)
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ข้ อเสนอเพือ พิจารณา
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
2.2.1 ค่าเบี1ยประชุมต่อครั1งทีเข้าประชุมคนละ
(เฉพาะกรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร)
2.3 คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั
ค่าเบี1ยประชุมต่อครั1งทีเข้าประชุมคนละ

อัตราเดิม (ปี 2560)

อัตราทีเ สนอ (ปี 2561)

15,000 บาท

15,000 บาท

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ นสมควรเสนอที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ โดยเสนอการคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี ยง ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนของปี 2560 ทั1งนี1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จากผลประกอบการของบริ ษทั รวมถึงความเหมาะสมของภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด แล้ว เห็ น สมควรเสนอที ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามทีเสนอข้างต้นทุกประการ
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : มติในวาระนี1ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั1งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและกรรมการทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี1
วาระที 7 พิจารณาแต่ งตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั1งทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ ข้อ 55. ให้ทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตั1งผูส้ อบบัญชี และให้กาํ หนดจํานวนเงิ นค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบบัญชี น1 ัน
ผูส้ อบบัญชีซ ึงพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนั1นมีสิทธิทีจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก
ทั1งนี1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั1งผูส้ อบบัญชี จํานวน 3 ราย แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แก่
รายชือ

เลขทีผ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1. นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิv และ/หรื อ
2. นายยุทธพงศ์ สุนทริ นคะและ/หรื อ
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี

6112
10604
9362

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 และในกรณี ทีผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอืนของสํานักงานทําหน้าที ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนไม่เกิน 2,470,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั1งนางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิv ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 6112 และ/หรื อ นายยุทธพงศ์ สุ นทริ นคะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที 10604 หรื อ นายสุ เมธ แจ้งสามสี ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี
จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื นของสํานักงานทําหน้า ที ตรวจสอบบัญชี แ ละแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ รวมทั1งกําหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ น
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จํานวนไม่เกิน 2,470,000 บาท ทั1งนี1 ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชีทีได้รับการเสนอชือให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย 7
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : มติในวาระนี1ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี )
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ในวันที 19 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร่ า ชั1น 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที 9 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10250 โดย
บริ ษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั1งแต่เวลา 12.30 น.
ในกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืน
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตน กรุ ณากรอกข้อความและลงลายมือชือในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค.
เพียงแบบใดแบบหนึ ง ตามสิ งที ส่งมาด้วย 9 และเพือเป็ นการรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกรณี ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชือและรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ง
มาด้วย 6 เพือเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
ทั1งนี1 ผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษาคําชี1แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องนํามา
แสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย 8 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบ ค. ได้ทีเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.adb.co.th โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที 4 เรื อง การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย 5
หมายเหตุ :
1. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. ใช้สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทัว ไป
2. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ใช้สาํ หรับผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะมอบฉันทะทีกาํ หนดรายการต่างๆ ทีละเอียดชัดเจนตายตัว
3. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้สําหรั บผูถ้ ือหุ ้นที เป็ นชาวต่างชาติ และแต่งตั1งให้ผูด้ ู แลผลประโยชน์ (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
4. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.adb.co.th ภายใต้
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ต1 งั แต่วนั ที 26 มีนาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ

(นายภวัต วงศ์ต1 งั ตระกูล)
ประธานกรรมการ
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