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  รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

วนั เวลาและสถานที+ประชมุ 
ประชุมเมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเทียร่า ชั&น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที� 9 ถนนศรีนครินทร์                        

แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรงุเทพมหานคร 10260 

ก่อนเริ+มการประชมุ 
นางวิจิตรา ทับบุรี เลขานุการบริษัท ทาํหน้าที�เป็นพิธกีร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวแนะนาํคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีและที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม ดงัต่อไปนี&  

กรรมการที+เขา้ร่วมประชมุ  
ในการประชุมมกีรรมการเข้าร่วมทั&งสิ&น 11 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั&งคณะ 

1. นายภวัต  วงศ์ตั&งตระกูล ประธานกรรมการ 
2. นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
4. นายเหว่ย ไค หวงั    กรรมการ/ผู้อาํนวยการฝ่ายผลิตภัณฑเ์มด็พลาสตกิคอมปาวด ์
5. นายวีระชัย  วงษเ์จริญสนิ กรรมการ/ผู้อาํนวยการฝ่ายผลิตภัณฑก์าว  
6. นายรัตนชัย    วงษเ์จริญสนิ กรรมการ 
7. นายวฒิุชัย  วงษเ์จริญสนิ กรรมการ 
8. นายชุง เจน หยาง   กรรมการอสิระ 
9. ดร.มงคล   เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ผศ.ดร.มณพิไลย   นรสงิห์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นางกาญจนา   ปิยสาธติ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที+ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ 
- ไม่ม ี

ผูบ้ริหารที+เขา้ร่วมประชมุ 
1. นายจิรวฒัน ์ อคัรานุพรพงศ ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี 
2. นายกงั ซู่ หลิว  ผู้อาํนวยการฝ่ายผลิตภัณฑย์าแนวและกาวขนาดเลก็ 
3. นายศิริพงษ ์ ลือวงศว์ัฒนา ผู้อาํนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑเ์มด็พลาสตกิคอมปาวด ์
4. นายพิริยะ ม่วงคร้าม  ผู้อาํนวยการฝ่ายเทคนิค 
5. นายสญัธาน ชีรนรวนิชย์ ผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารสาํนักงาน 
6. นางสาวณฎัฐา ลิขติรจุานนท ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
7. นางวิจิตรา ทบับุรี ผู้อาํนวยการสาํนักควบคุมภายใน/เลขานุการบริษัท  

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ที+เขา้ร่วมประชมุ 
1. นางสาวสาวิตรี องคส์ริิมมีงคล ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั 

2. นางมญัชุภา สงิห์สขุสวัสดิJ ผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั 
3. นางสาวนวพร ชูเกยีรตพัิลลภ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั 

ที+ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที+เขา้ร่วมประชมุ 
1. นายมนตส์ยาม สนิวรพันธุ ์  ที�ปรึกษากฎหมาย    

เพื�อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีเกี�ยวกบัการดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื�องเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั&งกรรมการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที� 1 ตลุาคม - 31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�ได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท
www.adb.co.th ซึ�งเมื�อพ้นกาํหนดดงักล่าวแล้ว ปรากฎว่าไม่มผู้ีถอืหุ้นรายใดแจ้งความจาํนงคเ์สนอเรื�องดงักล่าวมาแต่อย่างใด  
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สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 นี&  มีวาระการประชุมรวมทั&งสิ&น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือ                 
เชิญประชุมที�ได้นาํเสนอต่อผู้ถอืหุ้น 
เริ+มการประชมุ 

นายภวัต วงศ์ตั&งตระกูล ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและได้
มอบหมายให้นางวิจิตรา ทบับุรี เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดาํเนินการประชุม (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) กล่าวชี& แจงเกี�ยวกบัสทิธใินการ
ออกเสยีงลงคะแนน วิธปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นซึ�งต้องลงมตใินแต่ละวาระ ดงันี&  

1. จาํนวนหุ้น 1 หุ้น นับเป็น 1 เสยีง ในกรณทีี�เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ในหนังสอืมอบฉันทะ 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื�อความสะดวกรวดเรว็ เจ้าหน้าที�จะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที� ไม่เหน็ด้วย
หรือ งดออกเสยีง ส่วนบตัรลงคะแนนที�เหน็ด้วย จะขอเกบ็ทั&งหมดหลังจบการประชุม 

3. เมื�อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที� ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้ชูบัตรลงคะแนนของท่าน 
เพื�อให้เจ้าหน้าที�เดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนของท่านเพื�อนาํไปยังจุดนับคะแนน 

4. ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสรจ็สิ&น ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที�
ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื�อที�บริษัทฯ จะดาํเนินการตดัจาํนวนหุ้นของผู้ถอืหุ้น ทั&งที�มาด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะออกจากองคป์ระชุม 

ทั&งนี&  การลงคะแนนในลักษณะดงัต่อไปนี&  ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็น “บตัรเสีย” 
1. บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกว่าหนึ�งช่อง 
2. บตัรลงคะแนนที�มกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนที�มกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชื�อกาํกบั 
4. บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงที�มอียู่ 
บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสยีง โดยการนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสยีง

ที� ไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสยีง หักออกจากจาํนวนเสยีงทั&งหมดที�เข้าประชุมและถอืว่าคะแนนที�เหลือเป็นคะแนนที�เหน็ด้วยในวาระ
นั&นๆ ซึ�งเมื�อรวมคะแนนครบถ้วนแล้วจะมกีารแสดงจาํนวนคะแนนเสยีงทั&งหมดของวาระนั&นๆ ที�หน้าจอของห้องประชุมและจะแจ้ง
สรปุมตขิองวาระนั&นเป็นลาํดบัต่อไป 

อย่างไรกต็าม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที�ประชุมดาํเนินการ
พิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื�อให้การประชุมดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง และเมื�อเจ้าหน้าที�ได้ตรวจนับคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้วก็
จะแจ้งให้ที�ประชุมทราบรายละเอยีดผลการนับคะแนนทนัท ี 

ในการซกัถาม  
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมซักถามประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบัวาระนั&นตามความเหมาะสม 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที�มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเดน็ที�เกี�ยวข้องกับวาระนั&นๆ ขอให้ท่านเขียน
คาํถามหรือข้อคิดเหน็, ชื�อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ” ลงในกระดาษคาํถามที�ทางเจ้าหน้าที�
แจกให้หน้างาน แทนวิธกีารพูดผ่านไมโครโฟนและบริษัทฯ จะบันทึกคาํถามและคาํตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 
2563 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั&งเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ทั&งนี&  เพื�อลดการสมัผัสและการแพร่กระจายของ
เชื&อไวรัส COVID-19 และการประชุมจะดาํเนินการไปอย่างกระชับที�สดุ 

ในกรณีผู้ถือหุ้นมีคาํถามที�นอกเหนือหรือไม่เกี�ยวข้องกับวาระที�กาํลังพิจารณาอยู่นั&น ขอความกรุณาเสนอความเห็นและ                  
ข้อซักถามในวาระที�เกี�ยวข้องหรือในวาระอื�นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที�ถือโดยให้นับ 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น สาํหรับผู้ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเองและ                  
ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เหน็ด้วย          
ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงโดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั&งให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ�งใช้ในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนน
เสยีงในแต่ละวาระได้ 
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2. ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ผู้ดาํเนินการ
ประชุมจะสอบถามว่ามผู้ีใด ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หรือไม่และขอให้ทาํเครื�องหมาย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 
ในบตัรลงคะแนนและให้ยกมอืขึ&นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ดาํเนินการเกบ็บตัรลงคะแนนเพื�อนาํไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสยีง
ในวาระเหล่านี& จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที� ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทั&งหมดและส่วนที�เหลือ                  
จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ด้วย สาํหรับผู้ที�ออกเสยีงเหน็ด้วยในวาระเหล่านี& ขอให้เกบ็บัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืน
เจ้าหน้าที�หลังเสรจ็สิ&นการประชุม 
สาํหรับวาระที� 5 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ นั&น เพื�อให้บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตาม              
แนวทางการประเมนิคุณภาพการจัดประชุมผู้ถอืหุ้นที�ด ีบริษัทฯ จะเกบ็บัตรลงคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ�งถอืบตัรลงคะแนน ทั&งในกรณ ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสยีงทั&งนี& จะมีการลงคะแนนเสยีงสาํหรับกรรมการแต่ละ
ท่านแยกกนัเป็นรายบุคคล บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกาํกบัจะ
ถอืว่าเป็นบตัรเสยี ดงันั&น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสยีง โปรดขดีฆ่าของเดมิและเซน็ชื�อกาํกบั 

ทั&งนี&  เพื�อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที�ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนเกี�ยวกับการนับคะแนนเสียง                   
ในที�ประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจํานวน 2 ท่าน เพื�อเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนประจําที�จุด                     
นับคะแนน แต่ไม่มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจึงขอเรียนเชิญที�ปรึกษากฏหมายของบริษัทฯ ได้แก่ นายมนต์สยาม สินวรพันธุ ์เป็น                 
สกัขพียานในการนับคะแนน 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัขั&นตอนการลงคะแนนเสยีง ปรากฎว่าไม่มีผู้ใด
มข้ีอซักถาม 

ก่อนเริ�มพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ผู้ดาํเนินการประชุมได้รายงานจาํนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมให้
ที�ประชุมทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจาํนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมจาํนวน 170,438,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
28.4064 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั&งหมดของบริษัทฯ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 45 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 
259,090,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.1818 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั&งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที�เข้ารวมประชุม                 
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทั&งสิ& น 73 ราย ถือหุ้นรวมจํานวน 429,529,542 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5883                    
ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั&งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ� งมีจํานวนหุ้นทั&งหมด 
600,000,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 39 วรรคหนึ�ง ซึ�งกาํหนดให้ในการประชุมผู้ถอืหุ้น “ต้องมผู้ีถอืหุ้น
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิห้าคนและต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจาํนวน
หุ้นที�จาํหน่ายแล้วทั&งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เว้นแต่จะมกีฎหมายกาํหนดไว้เป็นอย่างอื�น” 

นายภวัต วงศ์ตั&งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ซึ�งทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม                    
กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นและกล่าวเปิดการประชุม ทั&งนี&  ได้มอบหมายให้ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เริ�มการพิจารณาตามวาระการประชุม
ดงันี&  

วาระที+ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
ผู้ดาํเนินการประชุม ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวันที�   

19 เมษายน 2562 ซึ�งที�ประชุมได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระที�กาํหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม โดยมีรายละเอยีดปรากฎตาม              
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 ซึ�งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 19 เมษายน 
2562 

มติที+ประชมุ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 เมื�อวันที� 19 เมษายน 2562 ตามที�เสนอ โดยไม่มีที�แก้ไข โดยที�ประชุมได้ลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี&  

 



  สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

9 
 

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,529,542 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 73 ราย 429,529,542 100 

วาระที+ 2 พจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ ให้ที�ประชุมทราบ  
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ เพื�อให้ผู้ถือหุ้นรู้ จักมากขึ& นว่า บริษัท                      

แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษัทที�ร่วมทุนระหว่างบริษัท ดีบี เคมีคอล อนิดัสเตรียล จาํกัด (1983) ผู้ผลิตกาวและ
บริษัท แอพ็พลาย เคมคิอล อนิดสัตรี&  จาํกดั (1985) ผู้ผลิตเมด็พลาสตกิพีวีซีระดบัมาตรฐานสากลและเปลี�ยนชื�อใหม่เป็น “บริษัท 
แอพ็พลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยยังดาํเนินงานในธุรกิจเดิมของทั&งสองบริษัทฯ 
จนกระทั�งปี 2555 ทาง Showa Global Limited ผู้ผลิตเมด็พีวีซีคอมปาวดช์ั&นนาํจากประเทศญี�ปุ่น เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ 
ADB ได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื�อปี 2560 รวมระยะเวลาในการดาํเนิน
ธรุกจิเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี 

ในปี 2562 บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) มี 2 ธุรกจิหลัก ได้แก่ ธุรกจิเมด็พลาสติกพีวีซีและธุรกจิกาว ซึ�งมีผล
การดาํเนินงาน โดยมรีายละเอยีดภาพรวม ดงันี&                                                               

1. ดา้นผลประกอบการสําหรบัปี 2562 
1.1 ยอดขาย ในปี 2562 บริษัทฯ มยีอดขายรวมอยู่ที� 1,364 ล้านบาท โดยสามารถแยกตามผลิตภัณฑ ์ดงันี&  

� ผลิตภณัฑก์าวและยาแนว มียอดขายอยู่ที� 624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของยอดขายรวมของปี 2562 
สาํหรับผลิตภัณฑ์กาวที�บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสามารถแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะ                        
การใช้งาน อาทิเช่น รองเท้า เฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาแนวใช้สําหรับงานก่อสร้าง                           
ซึ�ง ครอบคลุมการใช้งานทั&งในภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานทั�วไป เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ก่อสร้างอาคาร 
ตลอดจนการใช้งานซ่อมแซมทั�วไปในครัวเรือน 

� ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกพวีีซีคอมปาวด ์มยีอดขายอยู่ที� 740 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 54.25 ของยอดขายรวมของ 
2562 ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ พลาสติกพีวีซีแบบนิ�ม (Soft PVC Compound) พลาสติกพีวีซีแบบแขง็ 
(Rigid PVC Compound) และพีวีซีคอมปาวดส์าํหรับอปุกรณท์างการแพทย์ (PVC Medical) 

1.2 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศและต่างประเทศ 
ในปี 2562 รายได้จากการขายทั&งในประเทศและต่างประเทศปรับตวัลดลง เกดิจากการแข่งขันด้านราคาของวัตถุดิบซี

แลนทใ์นตลาดโลกที�ปรับตวัสงูขึ&น การแขง็ค่าของอตัราแลกเปลี�ยนเงินบาทเทยีบกบัสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงความต้องการของ
ลูกค้าที�ลดลง 

1.3 Business Update  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ซึ�งได้แยกโครงสร้าง

ของแต่ละธรุกจิออกมาอย่างชัดเจนมากยิ�งขึ&น ดงันี&  
� ธุรกิจเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์ มีกลยุทธ์โดยการเพิ�มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศยังคงเน้นการขาย

ภายในประเทศเป็นหลัก โดยผลิตสนิค้า OEM และ Premium Products ซึ�งมีฐานลูกค้าเดิมอยู่และยังมีการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ อกีทั&ง ยังมใีนส่วนของ Green Product ที�อยู่ในขั&นตอนของการวิจัยและพัฒนา และเริ�มนาํเสนอให้กบัลูกค้า
เดมิ ทั&งนี&  เพื�อให้สอดคล้องกบักระแสรักษ์โลก 

� ธุรกิจกาว เน้นการใช้งานที�หลากหลายและเน้นการขายในอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องมากยิ�งขึ& น มีการขยายไปยัง
อตุสาหกรรมที�มกีารเตบิโตที�ดขีึ&น รวมทั&ง การลดต้นทุนและการบริหารต้นทุนให้มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ&น 
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� ธุริกจซีแลนท ์เป็นธรุกจิที�มโีอกาสเตบิโตค่อนข้างสงู ซึ�งบริษัทฯ จะเน้นการขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ�งในสดัส่วนของ
สนิค้าเดมิของบริษัทฯ ยังเน้นในส่วนของการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ&นและในประเทศเริ�มมีการร่วมมือและทาํ 
Partner กบัคู่ค้าที�เป็น Application ใน Construction มากขึ&น 

1.4 การป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที�ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกบัการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดี ซึ�งจนถึงปัจจุบันทั&งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ADB ไม่มีผู้ติดเชื& อ 
COVID-19 แต่อย่างใด ซึ�งทางบริษัทฯ ได้แต่งตั&งคณะทาํงานป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื&อไวรัส COVID-19 ดงันี&  
1) การอํานวยการ บริษัทฯ ได้ออกประกาศเฉพาะกจิต่างๆ เกี�ยวกบัการห้ามปฏบิตัสิิ�งที�ต้องปฏบิตัเิพื�ออาํนวยการให้

มกีารป้องกนัการแพร่กระจายเชื&อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดทีี�สดุ 
2) การดูแลและคดักรอง ที�ผ่านมา บริษัทฯ มกีระบวนการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถงึ ผู้ที�เข้ามาตดิต่อ

ภายในบริษัทฯ ดงันี&  
� ติดตั&งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75% ที�บริเวณเครื�องสแกนนิ& วของแต่ละสาขาและบริเวณทางเข้าของแต่ละ

สาํนักงาน สาํหรับพนักงานและผู้ที�มาตดิต่อ 
� ตรวจวัดอณุหภมูร่ิางกายของพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้าภายในบริษัทฯ โดยใช้เครื�องวัดอุณหภมูิร่างกาย

ต้องไม่เกนิ 37.5 องศาเซลเซียส หากเกนิจะทาํการคัดแยกและทาํการวัดอุณหภมูิซํ&าโดยพยาบาลวิชาชีพด้วย
ปรอทวัดไข้ เพื�อความถูกต้องและแม่นยาํ 

� แจกหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์แบบพกพาให้พนักงานทุกคน 
� จัดหาตู้ แช่ให้พนักงานเกบ็อาหารที�นํามาเพื�อความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยและยังได้จัดหา

ไมโครเวฟเพื�อให้พนักงานอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน 
� กาํหนดให้พนักงานตอบแบบสอบถามเพื�อการคดักรองประจาํสปัดาห์ 
� ผู้ที�มาตดิต่อต้องตอบแบบสอบถามเพื�อการคดักรองก่อนเข้ามาในพื&นที�ของบริษัทฯในรปูแบบของ QR CODE 

3) เพิ+มความถี+ในการทําความสะอาดจุดที+เสี+ยงต่อการแพร่เชืV อ โดยให้แม่บ้านทาํความสะอาดสถานที�จุดเสี�ยงที�
พนักงานสมัผัสบ่อยๆ เช่น เครื�องบันทกึเวลาเข้า-ออกงาน, ประตูทางเข้า, ราวบันได, โตะ๊ทาํงาน, เครื�องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

4) การเวน้ระยะห่างทางสงัคม บริษัทฯ ได้กาํหนดให้มกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม ดงันี&  
� มกีารตเีส้นมาร์คจุดเพื�อเว้นระยะห่างในการเข้าแถว ยืนรอ ต่อควิ เว้นระยะห่างนั�งทานข้าว, การจัดระยะห่างใน

การนั�งประชุม 
� การแบ่งทมีทาํงานออกเป็น 2 ทมี ได้แก่ ทมีหลักและทมีรอง โดยการย้ายทมีรองไปทาํงานในสาขาต่างๆ ของ

บริษัทฯ 
� จัดให้มกีารประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(Zoom) 

5) การใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ เกี�ยวกบัไวรัสโคโรนา COVID-19 แก่พนักงานแต่ละสาขา 
โดยพยาบาลวิชาชีพของบริษัทฯ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละสาขา จัดทาํคู่มือป้องกัน COVID19 เพื�อ
เผยแพร่ความรู้ในบริษัทฯ 

6) การเตรียมสถานที+สํารองกรณีพบผูป่้วยกลุ่มเสี+ยง บริษัทฯ ได้เตรียมห้องพยาบาลเพื�อการตรวจผู้ป่วยเบื&องต้น
และเตรียมเต้นทช์ั�วคราว เพื�อแยกผู้ป่วยหรือผู้สงสยัป่วย COVID ออกจากสถานที�ปฏบิัติงานหลัก เพื�อรอรถส่ง                    
โรงพยาบาล 

2. ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
2.1 ผลการประเมินบริษทัจดทะเบียนประจําปี 2562  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผลคะแนนในระดบั “ดมีาก” Very Good เป็นปีแรก โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2.2 การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั +น 
บริษัท แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) มกีารดาํเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ดงันี&  
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� บริษัทฯ ได้เผยแพร่จัดทาํนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น บนเวบ็ไซตข์อง บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุน
สมัพันธ ์เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ 

� บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นให้กับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยมีผู้บริหารระดับสงูเป็นผู้สงัเกตการณ์และคอยให้คาํแนะนาํในข้อสงสยัในเรื�อง
ของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

2.3 การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 
อยู่ในขั&นตอนของคณะทาํงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารเตรียมข้อมูลภายในและแจ้งผู้มีส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้อง               

ทุกส่วน ทั&งคู่ค้า ลูกค้าและชุมชน เป็นต้น เพื�อให้ได้รับความร่วมมือและได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562  

ผู้ดาํเนินการประชุมชี&แจงว่าวาระนี& เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

มติที+ประชมุ  ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ตามที�เสนอ 

วาระที+ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิV นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ อคัรานุพรพงษ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี นาํเสนอข้อมูลต่อที�ประชุมพิจารณา

อนุมตังิบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ&นสดุ ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ�งปรากฏในรายงานประจาํปี 
2562 ตามที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว  

นายจิรวัฒน์ อคัรานุพรพงษ์ นาํเสนอสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรปุสาระสาํคญัได้ ดงันี&   
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป ดงันี&  

ผลการดําเนินงานรวม ปี 2561 ปี 2562 
รายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ (ล้านบาท) 1,421.08 1,363.76 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (ล้านบาท) 13.03  3.26 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.02 0.01 

 

ฐานะการเงินรวม 
ณ วนัที+ 

31 ธนัวาคม 2561 
ณ วนัที+ 

31 ธนัวาคม 2562 
สนิทรัพย์ (ล้านบาท) 1,252.70 1,253.65 
หนี&สนิ (ล้านบาท) 666.86 672.24 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ล้านบาท) 585.83 581.41 

โครงสรา้งรายไดร้วมของบริษทัฯ  
รายได้รวมของปี 2562 อยู่ที� 1,363.76 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2562 จาํนวน -57.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ                   

-4.03 ปัจจัยหลักที�ทาํให้รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 ลดลง ส่วนหนึ�งเกิดจากรายได้จากการส่งออกของผลิตภัณฑ์กาว, 
ผลิตภัณฑย์าแนวและดไีอวายลดลง อกีส่วนหนึ�งจะเป็นในส่วนของค่าเงินบาทที�แขง็ค่าขึ&น รวมถึง การแข่งขันด้านราคากบัประเทศ
ในโซนเอเชีย ได้แก่ จีนและเวียดนามที�ราคาขายค่อนข้างตํ�า ทาํให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับราคาขายลงเพื�อแข่งขันในตลาดโลกและ
ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดบิสาํหรับใช้ในการผลิตกาวและยาแนว 
โครงสรา้งรายไดแ้ยกตามผลิตภณัฑ ์ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เมด็พลาสติกคอมปาวด์ปรับตัวเพิ�มขึ&นจากปี 2561 ประมาณ 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.33 แต่สาํหรับผลิตภัณฑก์าวและยาแนวปรับตวัลดลง ซึ�งเป็นปัจจัยหลักที�ทาํให้ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ลดลง 
ส่วนแบ่งกําไร (Profit Segmentation)  

อตัรากาํไรสทุธสิาํหรับปี 2562 ลดลงจากผลการดาํเนินงานในปี 2561 จะเหน็ได้ว่าในไตรมาสที� 4/2562 อตัรากาํไรสทุธ ิ   
มกีารปรับตวัสงูขึ&นจากไตรมาสที� 4/2561 จาก 36 ล้านบาท (คดิเป็น 10%) เพิ�มขึ&นเป็น 67 ล้านบาท (คิดเป็น 18%) สะท้อน
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ให้เห็นว่าในไตรมาสที� 4/2562 อัตรากาํไรขั&นต้นเริ�มปรับขึ& นเป็นอัตรากาํไรปกติของบริษัทฯ จาํแนกเป็นกาํไรจากผลิตภัณฑ ์                       
เมด็พลาสตกิคอมปาวด ์ 12%, ผลิตภัณฑก์าวอตุสาหกรรม 15% สาํหรับผลิตภัณฑก์าวมอีตัรากาํไรปรับตวัลดลงจากอุตสาหกรรม
กาว (กลุ่มแฟชั�นและเสื&อผ้า) เนื�องจาก การแข่งขันด้านราคาในตลาดต่างประเทศ, ผลิตภัณฑย์าแนวและดีไอวาย 14% เนื�องจาก                       
ปีที�ผ่านมาเป็นปีแรกที�บริษัทฯ ลงทุนในผลิตภัณฑย์าแนวสาํหรับอุตสาหกรรมซึ�งใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างมาก อีกทั&ง ยังได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาและค่าเงินบาทเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดังนั&น ในช่วงของการดําเนินงานปีแรกกยั็งม ี                 
ผลขาดทุน 
กําไรสุทธิและอตัรากําไรสุทธิ 

สาํหรับกาํไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที� 3 ล้านบาท อัตรากาํไรสุทธ ิอยู่ที� 0.2% จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที� 4/2562 เทียบกับ                    
ไตรมาสที� 4/2561 ปรับตวัเพิ�มขึ&นจาก -14 ล้านบาท (3.15%) เป็น 16 ล้านบาท (4.4%) ซึ�งในปี 2562 กาํไรเริ�มมีการปรับตัว
สงูขึ&นตั&งแต่ไตรมาสที� 2 เป็นต้นมา 
สินทรพัยร์วม 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มสีนิทรัพย์จากการดาํเนินงานรวม จาํนวน 1,253.65 ล้านบาท ค่อนข้างคงที�จากปี 2561 
โดยมีสินทรัพย์ที�สาํคัญหลักประกอบด้วยลูกหนี& การค้าและลูกหนี& อื�นสินค้าคงเหลืออาคารและอุปกรณ์ สามารถจาํแนกได้เป็น
สนิทรัพย์หมุนเวียนจาํนวน 699.15 ล้านบาทและสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนจาํนวน 544.50 ล้านบาท 
หนีV สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี& สินรวมทั&งสิ&น 672.24 ล้านบาท เพิ�มชึ&นจากปี 2561 เลก็น้อย โดยหนี& สินที�สาํคัญ
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั&นจากธนาคารเจ้าหนี& การค้าและเจ้าหนี& อื�นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นต้นจาํนวน 
581.41 ล้านบาท บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาทส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 202.20 
ล้านบาทส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาททุนสาํรองตามกฎหมาย 13.37 ล้านบาทกาํไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร 66.01 ล้านบาทและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (0.48) ล้านบาท 
ลูกหนีV การคา้และลูกหนีV อื+น  

บริษัทฯ มลูีกหนี&การค้าเพิ�มขึ&น 6.82 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลมาจากยอดขายในไตรมาสที� 3-4 ที�ปรับตัวเพิ�มขึ&นจากช่วง High 
Season ของสนิค้าโดยรวมของบริษัทฯ โดยในปีที�ผ่านมา มรีายละเอยีดลูกหนี&และการตั&งสาํรองค่าเผื�อหนี&สงสยัจะสญู 
สินคา้คงเหลือ 

บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือสทุธทิั&งสิ&น261.43 ล้านบาททั&งนี& สนิค้าคงเหลือลดลงกว่า (43.45) ล้านบาทโดยรายการที�สาํคัญ
เป็นผลจากการลดลงของวัตถุดบิและสนิค้าสาํเรจ็รปู (25.47) ล้านบาทและ (14.30) ล้านบาท 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มส่ีวนของผู้ถอืหุ้นรวมทั&งสิ&น 581.41 ล้านบาทหรือลดลง (4.43) ล้านบาท จากกาํไร
สทุธขิองปี 2562 จาํนวน 3.26 ล้านบาท ในขณะที�อตัราส่วนหนี&สนิต่อทุน (D/E) อยู่ที� 1.16 เท่า 
งบกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มกีระแสเงินสดจากการดาํเนินงานทั&งสิ&น 111 ล้านบาท ซึ�งมกีระแสเงินสดใช้ไป 2 ส่วน ได้แก่ ใช้ในการลงทุน 52 
ล้านบาท และชาํระหนี&สนิคนื 41 ล้านบาท จะเหน็ได้ว่าตั&งแต่ปี 2560 เป็นต้นมามีการลงทุนในทุกๆ ปี และในปี 2562 มีสดัส่วน
การลงทุนที�เริ�มลดลงอย่างเหน็ได้ชัด 
สรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2562 

ในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นด้านราคาขาย จึงทาํให้อัตรากาํไรลดลงในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาแนวสาํหรับ
อุตสาหกรรม ซึ�งเป็นส่วนที�มีการลงทุนใหม่ อาจจะมีความล่าช้าในการรับรู้รายได้ แต่ทศิทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ มีทศิทาง                 
ที�ดขีึ&นอย่างต่อเนื�องตั&งแต่ไตรมาสที� 2-4/2562 ซึ�งทาํให้ผลการดาํเนินงาน ณ สิ&นปี 2562 ผลเป็นบวกได้ มีกาํไรอยู่ที� 3 ล้านบาท 
สาํหรับงบกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ ถอืว่ายังแขง็แกร่ง 
อพัเดทสถานการณด์า้นการเงินของบริษทัฯ ในไตมาสที+ 1/2563 

ในไตรมาสที� 1/2563 รายได้อยู่ในเกณฑท์ี�ดีต่อเนื�องมาจากปลายปีที�ผ่านมา ทั&งในส่วนของผลิตภัณฑก์าวและยาแนวที�มี
แนวโน้มดีขึ& น รวมถึง ผลิตภัณฑเ์มด็พลาสติกคอมปาวด์กด็ีขึ&นอย่างต่อเนื�องเช่นกนั ทาํให้อตัรากาํไรในไตรมาสที� 1/2563 ดีขึ& น 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระผบเลก็น้อยสาํหรับรายได้ในช่วงปลายไตรมาสที� 
1/2563 มีผลทาํให้รายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเลก็น้อย โดยรวมแล้วรายได้ในไตรมาสที� 1/2563 ถือว่าดีขึ&นเมื�อเทยีบกับ
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รายได้ในช่วงไตรมาสที� 1/2562 และยังมอีตัรากาํไรที�ดขีึ&นด้วย ทั&งนี&  บริษัทฯ ได้มกีารปรับลดค่าใช้จ่ายที�ไม่จาํเป็นและไม่เกี�ยวข้อง
กบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ หลายๆ ส่วนในช่วงที�ผ่านมา เพื�อให้การเงินมสีภาพคล่องในสดัส่วนที�เหมาะสม 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมพิจาราณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ&นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 
2562 

มติที+ประชมุ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมัติ
งบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ&นสดุวันที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยที�ประชุมได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี&  

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,529,542 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 73 ราย 429,529,542 100 

วาระที+ 4 พจิารณาจดัสรรเงินกาํไรจากกาํไรสะสมของบริษทัฯ เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรวฒัน์ อคัรานุพรพงษ์ ผู้อาํนวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี นาํเสนอข้อมูลต่อที�ประชุมพิจารณา 
นายจิรวัฒน์ อคัรานุพรพงษ์ แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกาํไรประจาํปีให้เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสทุธสิาํหรับปีจนกว่าจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทั&งนี&  ณ ปี 2562 บริษัทฯ 
ได้จัดสรรเงินกาํไรสทุธร้ิอยละ 5 ของกาํไรสทุธสิาํหรับปี 2562 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนทั&งสิ&น 160,090 บาท รวมเป็น
เงินสาํรองทั&งสิ&นจาํนวน 13.37 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.46 ของทุนจดทะเบยีน  

ในขณะเดียวกัน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที� 56 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้                       
เป็นครั&งคราว เมื�อเหน็ว่าบริษัทฯ มกีาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั&นและเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป 

ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 2 เมษายน 2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไร
สะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั&งสิ&น 6,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที�มีรายชื�อปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นเพื�อสทิธใินการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที� 17 เมษายน 
2563 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที� 29 เมษายน 2563 อัตราและวันกาํหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธ ิ                  
รับเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� 2 เมษายน 2563 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที+ผ่านมา ดงันี&  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. กาํไรสาํหรับปีตามงบการเงนิรวม (บาท)  75,709,568 29,044,871 13,027,541 3,263,137 
2. จาํนวนหุ้น  420,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 
3. เงนิปันผล (บาทต่อหุ้น)  1.5 0.02 0.01 0.01 
4. เงนิปันผลจ่ายทั&งสิ&น 31,500,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักาํไรสทุธิ

สาํหรับปีตามงบการเงินรวม 
41.60% 41.32% 46.06% 183.87% 

ทั&งนี&  บริษัทฯ มอีตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 

ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกาํไรจากกาํไรสะสมของบริษัทฯ เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
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ผู้ดาํเนินการประชุมชี&แจงว่าวาระนี& เป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

มติที+ประชุม  ที�ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกาํไรจากกาํไรสะสมของบริษัทฯ เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่าย          
เงินปันผลระหว่างกาล 

วาระที+ 5 พจิารณาแต่งตัVงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที+ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
ผู้ดาํเนินการประชุมได้แถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทฯมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั&งที�มกีารแก้ไข)

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 20 กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม (1 ใน 3) ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี สาํหรับในปี 2563 มกีรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี&  

รายชื+อกรรมการ การดาํรงตําแหน่ง 
1. นายรัตนชัย  วงษ์เจริญสนิ กรรมการ 
2. ผศ.ดร. มณพิไลย  นรสงิห์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชุง เจน หยาง กรรมการอสิระ 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้กล่าวว่า เพื�อปฏิบัติตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดี ขอเชิญกรรมการที�ครบกาํหนดออก            
ตามวาระในการประชุมครั&งนี&ทั&ง 3 ท่านออกจากที�ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี&    

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เหน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื�อรับการพิจารณา
แต่งตั&งเป็นกรรมการ แต่ไม่มผู้ีถอืหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณา 

โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั&ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั&งเข้ามาดาํรง
ตาํแหน่งใหม่อกีวาระหนึ�ง รายละเอยีดข้อมูลเกี�ยวกบัประวัตวิุฒิการศึกษาประสบการณท์าํงานสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ การเป็น
กรรมการในบริษัทอื�นของกรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื�อเพื�อกลับเข้าดารงตาํแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึ�ง ทั&งนี&  ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั&งเป็นกรรมการบริษัท ทั&ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4                
ในหนังสอืเชิญประชุมที�ได้ส่งไปให้ผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมพิจาราณาอนุมตัแิต่งตั&งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ
เป็นรายบุคคล ตามรายนามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

มติที+ประชมุ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมัติ
เลือกตั&งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยที�ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี&  

1. นายรตันชยั  วงษเ์จริญสิน (กรรมการ) 

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,284,042 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 72 ราย 429,284,042 100 

2. ผศ.ดร. มณพไิลย  นรสิงห ์(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,429,542 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 72 ราย 429,429,542 100 
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3. นายชงุ เจน หยาง (กรรมการอิสระ) 

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,279,542 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 72 ราย 429,279,542 100 

วาระที+ 6   พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั&งที�มีการแก้ไข
เพิ�มเติม) ได้กาํหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ
บริษัทในข้อ 32 ห้ามมใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั&งนี&  กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี& ยประชุม เบี& ยเลี& ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บาํเหนจ็ โบนัสหรือผลประโยชน์  
ตอบแทนในลักษณะอื�นทาํนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นตามที�                  
ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาและลงมต ิ

ในการนี& คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาํปี 2563 โดยยึดถือแนวปฏิบัต ิ
ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธรุกจิความเหมาะสมของภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
และเปรียบเทยีบกบับริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที�ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในอัตราเดียวกับ
ค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ตามที�ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสอืเชิญประชุม 

ค่าตอบแทนและค่าเบีV ยประชมุกรรมการและกรรมการชดุย่อย ดงันี&  

ตําแหน่ง 
ปี 2562 (อตัราเดิม) ปี 2563 (อตัราที+เสนอ) 

ค่าตอบแทน ค่าเบีV ยประชมุ ค่าตอบแทน ค่าเบีV ยประชมุ 
(บาท/เดือน) (บาท/ครัVง) (บาท/เดือน) (บาท/ครัVง) 

1. กรรมการบริษัท 10,000 15,000 10,000 15,000 
2. กรรมการอสิระ 10,000 15,000 10,000 15,000 
3. กรรมการตรวจสอบ 10,000 15,000 10,000 15,000 
4. กรรมการบริหารความเสี�ยง ไม่ม ี 15,000 ไม่ม ี 15,000 
5. กรรมการบริหาร 40,000 ไม่ม ี 40,000 ไม่ม ี
6. กรรมการที�ปรึกษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 15,000 

หมายเหต ุ:  
1. ค่าตอบแทนรายเดอืน จ่ายเฉพาะกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
2. ค่าเบี&ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที�เข้าร่วมประชุมเท่านั&น 
3. กรรมการอิสระที�ทําหน้าที� เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุด              

เพียงคณะเดยีว 
4. ไม่มสีทิธปิระโยชน์อื�น ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดาํเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามที�คณะกรรการบริษัทเสนอ 

มติที+ประชมุ  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจาํนวนเสยีงทั&งหมดของผู้ถือหุ้น
ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 ตามที�
คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ โดยที�ประชุมได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี&  
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การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 341,948,027 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 63 ราย 341,948,027 100 

วาระที+ 7 พจิารณาแต่งตัVงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2563 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้แถลงว่า เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั&งที�มกีารแก้ไขเพิ�มเติม) 
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 ให้ที�ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั&งผู้สอบบัญชีและให้กาํหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่                  
ผู้สอบบญัชีนั&น ผู้สอบบญัชีซึ�งพ้นจากตาํแหน่งไปแล้วนั&นมสีทิธทิี�จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งได้อกี   

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2563 โดยพิจารณถงึความเป็นอสิระ คุณสมบตั ิประวัต ิ
ทกัษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื�องและประสทิธภิาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที�ผ่านมา 
รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัดเป็นผู้สอบบัญชี ประจาํปี 
2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั&งผู้สอบบัญชี จาํนวน 3 ราย แห่งบริษัท   
เคพีเอม็จี ภมูไิชย สอบบญัชี จาํกดั ได้แก่ 

1) นางสาวสาวิตรี องคส์ริิมมีงคล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 10449 และ/หรือ 
2) นายยุทธพงศ์ สนุทรินคะ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 10604 และ/หรือ 
3) นายสเุมธ แจ้งสามส ี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9362 

คนใดคนเหนึ�งเป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 เป็น
จาํนวนเงิน 2,430,000 บาท ซึ�งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื�น (Non-audit fee) และหากมีที�เรียกเกบ็เท่าที�จาํเป็น
ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เป็นต้น ทั&งนี&  ผู้สอบบัญชีทั&ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสมัพันธห์รือมี
ส่วนใด้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอสิระใน
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี�ยวกบัประวัติและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชีที�
ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมรีายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 7 

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ�งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั& งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ตามที�
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

มติที+ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติการแต่งตั&งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดที�คณะกรรมการบริษัทเสนอ               
ทุกประการ โดยที�ประชุมได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี&  

การลงคะแนนเสยีง 
จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 429,529,542 100 
ไม่เหน็ด้วย 0.00 0 
งดออกเสยีง 0.00 0 
บตัรเสยี 0.00 0 
รวม จํานวนผูถ้อืหุน้ 73 ราย 429,529,542 100 
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วาระที+ 8 พจิารณาเรื+องอื+นๆ  

ผู้ดาํเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื�นๆ นอกเหนือจากวาระที�กาํหนดในหนังสอืเชิญประชุม จะต้อง
มีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1 ใน 3) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทั&งหมดสนับสนุน เพื�อบรรจุให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื�องอื�นนอกเหนือจากที�กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั&งนี&  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เห็นว่า                             
มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าสาํหรับการประชุมประจาํปี ในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2562 โดยได้เผยแพร่
หลักเณณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้เสนอวาระล่วงหน้าเพื�อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสาํหรับการประชุมสามญัประจาํปี 2563 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที�ได้
เสียสละเวลามาเข้าร่วมปะชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะ                     
ได้รับเกยีรตจิากท่านอกีในการประชุมครั&งต่อไปและกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชมุ เวลา 15.15 น. 
 
 
     ลงชื�อ_______________________________ประธานในที�ประชุม 

    (นายภวัต  วงศ์ตั&งตระกูล) 
          ประธานกรรมการ 

 
 
     ลงชื�อ_______________________________ผู้บนัทกึรายงานการประชุม 

        (นางวิจิตรา  ทบับุรี) 
           เลขานุการบริษัท 


