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วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564                 
ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยจะถ่ายทอดสดจาก                    
ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ท้ังน้ี เน่ืองจากเรื่องเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 5 ถือว่าเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่
พิจารณาในวาระต่อๆ ไปอีก 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมท้ัง ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.adb.co.th โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งด้วยลําดับท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ได้มีการบันทึก
รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติท่ีประชุมและไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทักท้วงหรือโต้แย้ง 
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
ดังกล่าว 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด (ถ้ามี) โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม เงื ่อนไขและ
ข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมท้ังข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกําไรสะสม จํานวน 137,837,186 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและ                
เห็นควรให้นําเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของ              
หุ้นปันผลและเงินสด เพ่ือเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้น
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกําไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ให้แก่                   
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล เป็นจํานวนไม่เกิน 65,999,998 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้                
หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สําหรับเศษหุ้นดังกล่าว 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพ่ือชําระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,669,599.89 
บาท (เพ่ือรองรับภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล) 
การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1 และ 2 สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายปันผล หน่วย:บาทต่อหุ้น 
หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) 0.05000 

เงินสดปันผล 0.00556 

รวมจ่ายปันผลครั้งน้ี 0.05556 

หักภาษี ณ ท่ีจ่าย (10%) 0.00556 

คงเหลือประมาณ 0.05000 

แบ่งออกเป็น  

- หุ้นปันผล (ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล) 0.05000 

- เงินสด 0.00556 

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,669,598.89 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ 
กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ ท่ี 10 มกราคม 2565 และกําหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ท่ี 21 มกราคม 2565 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ท่ีนําเสนอ) 
กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท) 3,263,137 69,660,733 - 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000 660,000,000 659,999,998 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น    

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - 0.05* 0.05** 

- เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.01 0.05 - 

เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจํานวนเงิน    

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท) - 33,336,000* 36,669,598.89** 

- เงินปันผลประจําปี (บาท) 6,000,000 33,000,000 - 

อัตราการจ่ายเงินสดปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 183.87 48.17 - 
* จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 
30,000,000 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชําระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,336,000 บาท 
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** จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 
32,999,999 บาท และเงินสดปันผล เพื่อชําระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 3,669,599.89 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอต่อที ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2564 เพื ่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย                   
เงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ ้นสามัญของบริษัทฯ จากกําไรสะสมของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ  30 กันยายน 2564 ให้แก่                   
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล เป็นจํานวนไม่เกิน 65,999,998 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้                
หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น   
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สําหรับเศษหุ้นดังกล่าว 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด เพื่อชําระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,669,599.89 
บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับ               
ปันผล) 
โดยกําหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 และกําหนดจ่าย                 

หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ท่ี 21 มกราคม 2565 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,999,998 หุ้น                   
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้นําเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,999,998 หุ้น             
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพ่ิมสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน              
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่าย                  
หุ้นปันผล รายละเอียดเก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง     
มาด้วยลําดับท่ี 2) 
การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น จึง
มีความจําเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
จํานวน 

362,999,989.50 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
ห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น  725,999,979 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
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โดยแบ่งออกเป็น :   

- หุ้นสามัญ 725,999,979 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

- หุ้มบุริมสิทธิ -    หุ้น (              -           )” 

ท้ังน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเน่ืองจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 32,999,999 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จํานวน 329,999,990.50  บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ                
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท 
หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคํานวณตาม
สัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.05000 บาท สําหรับเศษหุ้นดังกล่าว 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจในการ
ดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื ่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ               
เพ่ิมทุนดังกล่าว 

2. การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ 

3. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องและการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใด
อันจําเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
รายละเอียดเกี ่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่                          

ส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ               
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย
มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 



 

วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอ่ืๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระน้ีกําหนดข้ึนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ
หรือให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุม
มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พฤศจิกายน 2564 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กําหนดมายัง
บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
อิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและรายละเอียด
ผู้ถือหุ้น  โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีกําหนดมายังบริษัทฯ เป็น
การล่วงหน้า ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
ปกติ จึงจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
เวอร์ช่ัน 1.1 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
ท่ีบริษัทฯ กําหนด ในวันศุกร์ ท่ี 24 ธันวาคม 
ดีบี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุ : 
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ใช้สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะในแบบท่ัวไป
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใช้สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้สําหรับผู ้ถือหุ ้นที ่ เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั ้งให้ผู ้ด ูแลผลประโยชน์ 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 
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วาระน้ีกําหนดข้ึนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุม

หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลง
หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถืออหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6)
ตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กําหนดมายัง

ธันวาคม 2564 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
อิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือและรายละเอียด ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ผู้ถือหุ้น  โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีกําหนดมายังบริษัทฯ เป็น

2564 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับหนังสือรับรอง

นิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ บริษัท แอ็พพลาย 

ใช้สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะในแบบท่ัวไป 
ใช้สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว

ใช้สําหรับผู ้ถือหุ ้นที ่ เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั ้งให้ผู ้ด ูแลผลประโยชน์ 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th 

ธันวาคม 2564 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายภวัต  วงศ์ตั้งตระกูล) 
     ประธานกรรมการ 

 

ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติและจะไม่

(Record Date) ในวันพุธ ที่ 24 
ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะ

โปรดกรอกรายละเอียดและลง
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถืออหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส

) โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
ตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กําหนดมายัง

ประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการ

เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน              
ผู้ถือหุ้น  โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีกําหนดมายังบริษัทฯ เป็น

(COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะ
ให้บริการท่ีได้รับหนังสือรับรอง

ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

EGM) ตามระเบียบและวิธีการ                
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ บริษัท แอ็พพลาย 

ใช้สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว  
ใช้สําหรับผู ้ถือหุ ้นที ่ เป็นชาวต่างชาติและแต่งตั ้งให้ผู ้ด ูแลผลประโยชน์ (Custodian)                        

www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อ


