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  รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ ครงัท ี1/2563 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จาํกัด (มหาชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัน เวลาและสถานทีประชุม 

ประชุมเมือวันที 13 มกราคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ                           

หอ้งประชุมสาํนกังานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จาํกัด (มหาชน) เลขที 252 หมู่ 4 ถนนสขุุมวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง                      

จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทาํหนา้ทีผูด้าํเนินการประชุม (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) ไดก้ลา่ว

ตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมและเรยีนเชิญประธานกรรมการกลา่วเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 

นายภวตั วงศต์งัตระกูล ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีเขา้รว่ม

ประชุมในวนันี ซึงเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 ของบริษัท                   

แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) และไดม้อบหมายใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัทเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

(“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อทีประชุมว่า เนืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) บรษัิทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพของผูถ้ือหุน้และผูที้มีสว่นรว่มในการจดัประชุมเป็นอย่างยิง ดว้ยเหตุนี 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเปลียนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 เป็นการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือ E-meeting ตามประกาศกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสงัคม เรืองมาตรฐานการรกัษาความ

มันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสาํนักงานใหญ่ของบริษัท                      

แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ตามระเบียบและหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งตา่งๆ โดยเฉพาะ “พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563” โดยมีรายละเอีดตามหนงัสอืเชิญประชมุทีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และเผยแพรผ่่านระบบ SETLink ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริ ษัทฯ แล้ว  ผู้ถื อหุ้นสามารถเข้า ร่วม ประชุมการถ่ ายทอดสดได้ที                                   

URL: https://agm3.quidlab.com ทงันี เพอืลดและปอ้งกนัโอกาสการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา่หรอื COVID-19 โดยในวนันีมี

กรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชุมจาํนวน 11 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทงัหมด 

ผูด้าํเนินการประชุม แนะนาํคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย, ผูบ้ริหารและทีปรกึษากฎหมายทีมารว่มประชุม               

ดงัมีรายนามตอ่ไปน ี

กรรมการบริษัททเีข้าร่วมประชุม  

ในการประชมุมกีรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทงัสนิ 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัคณะ 

1. นายภวตั วงศต์งัตระกลู ประธานกรรมการบรษัิท  

2. นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสยีง/ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

3. นางสาวพรพวิรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสยีง/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ  

4. นายรตันชยั  วงษ์เจรญิสิน กรรมการ     

5. นายวีระชยั  วงษ์เจรญิสิน กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสยีง/กรรมการบรหิาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑก์าว 

6. นายเหวย่ ไค หวงั  กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสยีง/กรรมการบรหิาร/ 

    ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

7. นายวฒิุชยั  วงษ์เจรญิสนิ กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสยีง/กรรมการบรหิาร 

8. ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง/  

    ประธานกรรมการบรหิารทปีรกึษาการลงทนุ 
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9. ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสยีง/ 

    กรรมการทีปรกึษาการลงทนุ 

10. นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

11. นายชงุ เจน หยาง  กรรมการอิสระ 

กรรมการทไีม่ไดเ้ข้ารว่มประชุม 

- ไมม่ ี

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจิรวฒัน ์ อคัรานพุรพงศ ์ กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงิน 

2. นายพิรยิะ  มว่งครา้ม กรรมการบรหิารความเสยีง/กรรมการบรหิาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิค   

3. นายกงั ซู่ หลิว  กรรมการบรหิาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑย์าแนวและกาวขนาดเล็ก 

4. นายศิรพิงษ์  ลือวงศว์ฒันา ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

5. นางสาวณฏัฐา  ลิขิตรุจานนท ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

6. นางวจิิตรา  ทบับรุ ี  ผูอ้าํนวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ 

ทปีรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) 

คณุมนตส์ยาม  สินวรพนัธุ ์  

ผูด้าํเนินการประชุม ชีแจงวิธีการในการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนน 

การประชุมและการลงคะแนน 

1. ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/2563 เป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-Meeting บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้

บรษัิท ควิดแลบ จาํกดั ซงึเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูใ้หบ้ริการระบบควบคมุการประชุมทีไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์สาํหรบัผูท้ีส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนมายงับริษัทฯ ทางบริษัท ควิดแลป จาํกัด ผูใ้หบ้ริการระบบ                

E-EGM ไดส้ง่ Username และ Password พรอ้มคูมื่อการใชง้านระบบ E-EGM ใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลว่งหนา้ก่อนการ

ประชมุ 

2. วิธีเขา้ใชง้านระบบ 

ระบบ E-AGM ประกอบดว้ยฟังกช์นัตา่ง ๆ ซงึสามารถเขา้ใชง้านดว้ยการคลกิทเีมน ูดงัน:ี 

1) เมนลูงคะแนนเสียง (Vote) 

2) เมนรูายงานผลคะแนน (Results) 

3) เมนแูชท พิมพค์าํถาม (Ask Question) 

4) เมนอูดัเสยีง (Voice Record) 

5) เมนอูอกจากระบบ (Logout) 

ตวัเลือกการลงคะแนนเสยีงจะถกูจาํกดัการใชง้านในบางวาระหรอืวาระซงึสามารถเกิดขนึไดจ้ากกรณี ดงัตอ่ไปนี 

1) วาระการประชมุไม่ไดก้าํหนดใหม้ีการลงคะแนนเสียงเป็นเพียงวาระแจง้เพอืทราบเท่านนั 

2) มีการปิดวาระการประชมุไปแลว้ ระบบจึงถกูจาํกดัไว ้และไมส่ามารถเปลยีนการลงคะแนนเสยีงได ้

3) ผูถื้อหุน้ลงชือเขา้สูร่ะบบเกินกาํหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุบางวาระไปแลว้ 

4) มีการจดัส่งแบบฟอรม์มอบอาํนาจแบบ ข. ซึงมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจึงไม่สามารถใหเ้ปลยีนแปลง

การลงคะแนนเสยีงได ้
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3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM สามารถดกูารถ่ายทอดไดต้ลอดการประชุมผ่านระบบ E-EGM ของทางบริษัท ควิดแลบ 

จาํกดั 

4. การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนลว่งหนา้หรือสามารถลงคะแนนผ่านระบบ E-EGM ก็ได ้ซึง 1 หุน้ จะเท่ากบั 

1 เสยีง และผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถืออยู ่

5. ในการลงคะแนนผูถ้ือหุน้สามารถเลือกลงคะแนนในแตล่ะวาระโดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” โดย

การ Click เลือกเมน ู(แถบ Icon ดา้นซา้ยมือ) เพือลงคะแนนเสียงในระบบ ในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระหาก       

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่าํเนินการทาํเครอืงหมายใดๆ จะถือวา่มีมติเห็นดว้ยกบัวาระทีนาํเสนอ 

6. ผูถื้อหุน้ทมีีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรอืงใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรอืงนนั 

7. ในกรณีผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระทีประชุมพิจารณาเรียบรอ้ยแลว้ ผู้ถือหุ้นหรือ                 

ผูร้บัมอบฉนัทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระทียงัไมไ่ดเ้รมิพจิารณา 

8. ในการดาํเนินการประชุม บริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมทีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมทีจัดส่งให ้                     

ผูถื้อหุน้ทกุทา่น 

 สาํหรบัวาระการประชมุในวนันีมีทงัหมด 6 วาระตามหนงัสือเชิญประชุม ทงันี เนืองจากเรืองเพือพิจารณาในวาระที 2 ถึง

วาระที 5 ถือว่าเป็นวาระทีมีความเกียวเนืองกนั ดงันนั หากวาระใดวาระหนงึไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จะถือว่า

วาระอนืๆ ทีไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ไปแลว้ก่อนหนา้นเีป็นอนัยกเลกิไปและจะไมพิ่จารณาในวาระตอ่ๆ ไปอีก  

ในการนีบรษัิทฯ จะนาํเสนอและชีแจงตอ่ทปีระชมุเพอืพิจารณาในวาระที 2 ถึงวาระที 5 ต่อเนืองกนัและเมือชีแจงวาระที 2 

ถึง 5 เสร็จสิน จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความเห็นและสอบถามในคราวเดียวและใหอ้อกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระที 2 ถึง 5 

ในคราวเดียวภายหลงัการชีแจงในประเด็นทผีูถื้อหุน้สอบถามเสรจ็สนิ 

ขณะน ีมีผูม้ารว่มการประชุมทงัสนิ 59 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 422,778,400 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.4631 ของจาํนวนหุน้ที

จําหน่ายได้แลว้ทังหมดของบริษัทฯ จํานวน 600,000,000 หุ้น ซึงแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 36 ราย เป็นจํานวนหุ้น 

312,613,120 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 52.1022 และผูร้บัมอบฉนัทะ 23 ราย เป็นจาํนวน 110,165,280 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 18.3609                

ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที 39 

เรมิการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 

วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูน้าํเสนอตอ่ทปีระชมุ 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ขอใหท้ีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึง

ประชุมเมือวนัที 23 มิถุนายน 2563 และไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม รวมทงั ได้

เผยแพรร่ายงานดงักลา่ว ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.adb.co.th โดยไดแ้นบสาํเนารายงานการประชุม ดงัรายละเอียดปรากฏตาม

สงิทีสง่ดว้ยลาํดบัที 1 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซักถาม 

ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหท้ีประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 เมือวนัที 23 

มิถนุายน 2563 ตามทเีสนอ โดยไม่มีทีแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยทปีระชมุไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน ี
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การลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 422,778,400 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0.00 0.00 

งดออกเสียง 0.00 0.00 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

รวม จาํนวนผู้ถอืหุ้น 59 ราย 422,778,400 100.00 

วาระท ี2  พิจารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (จา่ยเป็นหุ้นปันผลและเงนิสด) 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ เลขานกุารบรษัิท ชีแจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหที้

ประชมุพิจารณา 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้                    

ในแตล่ะปีในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัหกัสาํรองต่างๆ ทกุประเภทตามกฎหมายกาํหนด 

โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขนึอยูก่บักระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ การ

จ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืม เงือนไขและขอ้กาํหนดในสญัญาต่างๆ ทีบริษัทฯ ผูกพนัอยู่ รวมทงัขอ้จาํกัดทางกฎหมาย ความจาํเป็นและ

ความเหมาะสมอนืๆ ในอนาคต 

ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 6/2563 ซึงประชุมเมือวนัที 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสดจากกาํไรสะสมของบริษัทฯ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 ซึงบริษัทฯ มีกาํไรสะสม 

จาํนวน 110,258,047 บาท เพอืเป็นการตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ เพอืรกัษาสภาพคลอ่งทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ และเพมิสภาพคลอ่ง

ในหุน้ของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอยีดดงันี             

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ จากกาํไรสะสมของบริษัทฯ สินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2563 ใหแ้ก่               

ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจาํนวนไมเ่กิน 60,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไว ้หุน้ละ 0.50 

บาท รวมมลูคา่ทงัสนิไมเ่กิน 30,000,000 บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่เทา่กบัอตัราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทตอ่หุน้ 

อนงึ ในกรณีทผีูถื้อหุน้รายใด มีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วนอ้ยกวา่ 10 หุน้ บริษัทฯ 

จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท สาํหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพือชาํระภาษีหกั ณ ทีจ่าย ในอตัราหุน้ละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,336,000 

บาท (เพือรองรับภาษีหัก ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับ                     

ผูร้บัปันผล) 

การจ่ายปันผลของบรษัิทฯ ตามขอ้ 1 และ 2 สามารถสรุป ไดด้งัน ี

รายละเอียดการจ่ายปันผล หน่วย:บาทต่อหุน้ 

หุน้ปันผล (ในอตัรา 10 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.05000 

เงินสดปันผล 0.00556 

รวมจา่ยปันผลครงันี 0.05556 

หกัภาษี ณ ทีจา่ย (10%) 0.00556 

คงเหลือประมาณ 0.05000 

แบ่งออกเป็น  

- หุน้ปันผล (ในอตัรา 10 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล) 0.05000 

- เงินสด 0.00556 
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รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทงัในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.05556 บาท คิดเป็นมูลค่า                

รวมทงัสิน 33,336,000 บาท ซึงเงินปันผลทังหมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายตามอตัราทีกฎหมายกาํหนด บริษัทฯ กาํหนดรายชือ                

ผูถื้อหุน้ทมีีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัองัคาร ท ี19 มกราคม 2564 และกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัศกุร ์      

ท ี5 กมุภาพนัธ์ 2564 

ทงันี บรษัิทฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึงปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม 

ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหท้ีประชุมอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด) โดยวาระนีตอ้งผ่านมติ

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงินสด)                   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทีประชมุไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน ี

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 422,778,400 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0.00 0.00 

งดออกเสียง 0.00 0.00 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

รวม จาํนวนผู้ถอืหุ้น 59 ราย 422,778,400 100.00 

วาระท ี3  พิจารณาอนุมัตกิารเพมิทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 

300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทนุจาํนวน 60,000,000 

หุ้น มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพอืรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ เลขานกุารบรษัิท ชีแจงรายละเอียดการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จาํนวน 330,000,000.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จาํนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 330,000,000.00 บาท 

โดยการออกหุน้สามเพิมทนุจาํนวน 60,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหท้ีประชุม

พิจารณา 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจ้งต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทจึงมีมติใหน้าํเสนอใหที้ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563พิจารณาอนมุตัิการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

จาํนวน 30,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 330,000,000 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพมิทนุ จาํนวน 60,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพอืรกัษาสภาพคลอ่งทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และ

เพิมสภาพคล่องในหุน้ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) สิงทีสง่มาดว้ย 2 ในหนงัสือเชิญ

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2563 ซงึไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท) มูลค่าหุ้นละ (บาท) 

 หุน้/ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั  600,000,000 หุน้    300,000,000 บาท  0.50 บาท 

 เสนอพจิารณา เพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 เพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
 60,000,000 หุน้   30,000,000 บาท  0.50 บาท 

 หุน้/ทนุจดทะเบียนใหม ่  660,000,000 หุน้   330,000,000 บาท  0.50 บาท 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึงปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม 

ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหท้ปีระชมุอนมุตัิการจดทะเบียนเพมิทนุของบรษัิทฯ เพอืรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยวาระนีตอ้งผ่านมติ

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม  ทปีระชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดย

การออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ หรือไม่เกิน 30,000,000 บาท มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทปีระชมุไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน ี

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 422,778,400 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0.00 0.00 

งดออกเสียง 0.00 0.00 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

รวม จาํนวนผู้ถอืหุ้น 59 ราย 422,778,400 100.00 

วาระท ี4  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพมิทุน              

จดทะเบียน 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชีแจงรายละเอียดการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบียน ใหท้ปีระชมุพิจารณา 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือใหส้อดคลอ้งกับการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามทีได้

เสนอใหท้ปีระชมุพิจารณาในวาระที 3 ขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุ

จดทะเบียนของบรษัิทฯ เป็นดงัน ี

  ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  แก้ไข การเพิมทุนจดทะเบียน  

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจาํนวน  300,000,000.00 บาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 330,000,000.00 บาท (สามรอ้ยสามสบิลา้นบาท)  

แบ่งออกเป็น  600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้)  660,000,000 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบลา้นหุน้)  

มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์  

โดยแบ่งออกเป็น  

- หุน้สามญั  
600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) 660,000,000 หุน้ (หกรอ้ยหกสบิลา้นหุน้) 

- หุม้บรุมิสิทธิ  - หุน้  - หุน้  

ทงันี ใหบ้คุคลทคีณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพมิเติมถอ้ยคาํเพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึงปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม 

ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหที้ประชมุอนมุตัิการแกไ้ขเพมิเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 



  
 
  

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563        หนา้ 7 จาก 8 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพือให้

สอดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ทงันี ใหบ้คุคลทีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายใน

การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือให้

เป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยทปีระชมุไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน ี

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 422,778,400 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0.00 0.00 

งดออกเสียง 0.00 0.00 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

รวม จาํนวนผู้ถอืหุ้น 59 ราย 422,778,400 100.00 

วาระท ี5  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพมิทุนของบริษทัฯ เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ชีแจงรายละเอียดการจัดสรรหุน้เพิมทนุของบริษัทฯ 

เพอืรบัรองการจ่ายหุน้ปันผล ใหท้ปีระชมุพิจารณา 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ แจง้ต่อทีประชุมว่า สืบเนืองจาก บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเพิมทนุจดทะเบียนของ

บรษัิทฯ จาํนวน 30,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จาํนวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 330,000,000 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดปรากฏตามวาระที 3 ขา้งตน้                  

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหท้ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/2563 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของ

บริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในอัตรา                        

10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทงัสนิไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายปันผล 0.05000 

บาทต่อหุน้ ในกรณีทผีูถื้อหุน้รายใด มีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วนอ้ยกว่า 10 หุน้ บริษัทฯ 

จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท สาํหรบัเศษหุน้ดงักลา่ว 

นอกจากนี เห็นควรเสนอใหท้ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 พิจารณาอนมุตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอาํนาจในการ

ดาํเนินการตา่งๆ ทเีกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ดงัตอ่ไปน ี

1. พิจารณากาํหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ เงือนไขและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ

ดงักลา่ว 

2. การเขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงั ดาํเนินการต่างๆ อนัเกียวเนืองกับการจดัสรรหุน้

สามญัเพมิทนุดงักลา่ว และ 

3. ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจาํเป็นและเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

ดงักลา่ว ซงึรวมถึงการติดตอ่และการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานทีเกียวข้องและการนาํหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ และมีอาํนาจในการ

ดาํเนินการอนืใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

รายละเอียดเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) ปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย

ลาํดบัที 2 ในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2563 ซงึไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 



  
 
  

รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563        หนา้ 8 จาก 8 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ซึงปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถาม 

ผูด้าํเนินการประชุม จึงขอใหท้ีประชุมอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยวาระนี                

ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 60,000,000 

หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ

บรหิารและ/หรอืบคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื คณะกรรมการบรหิารมอบหมายมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทเีขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทปีระชมุได้

ลงมติดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสียงทลีงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและ 

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 422,778,400 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0.00 0.00 

งดออกเสียง 0.00 0.00 

บตัรเสยี 0.00 0.00 

รวม จาํนวนผู้ถอืหุ้น 59 ราย 422,778,400 100.00 

วาระท ี6 พิจารณาเรอืงอนืๆ (ถา้มี) 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน กาํหนดว่า “ผูถื้อหุน้ซงึมีหุน้

นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหท้ีประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชุมอีกก็ได”้ ปรากฎวา่ไมม่ผีูถื้อหุน้ทจีะเสนอเรอืงอนืใดใหท้ีประชมุพิจารณา 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทีได้

เสียสละเวลาเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 

(มหาชน) และหวงัวา่คงจะไดร้บัเกียรติจากทา่นอีกในการประชมุครงัต่อไปและกลา่วปิดประชมุ  

ปิดประชุม เวลา 14.45 น. 

 

     ลงชือ_______________________________ประธานในทีประชมุ 

    (นายภวตั  วงศต์งัตระกลู) 

          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชือ_______________________________ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

        (นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ) 

           เลขานกุารบรษัิท 


