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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

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

วัน เวลาและสถานท่ีประชุม 
ประชุมเมื ่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ                           

ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง                      
จังหวัดสมุทรปราการ 10280  

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ได้กล่าว
ต้อนรับผู ้เข้าร่วมประชุมและได้แนะนํากรรมการบริษัท ซึ ่งมีกรรมการที ่เข้าร่วมประชุมจํานวน 11 ท่าน จากกรรมการทั ้งหมด                  
จํานวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมนอกสถานท่ีแต่อยู่ในราชอาณาจักรผ่านระบบ Online จํานวน 9 ท่าน ดังน้ี 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  
1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายหวัง  วนาไพรสณฑ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / กรรมการผู้จัดการ  
4. นายรัตนชัย  วงษ์เจรญิสิน กรรมการ     
5. นายวีระชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์กาว 
6. นายเหว่ย ไค หวัง  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / 
    ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด ์
7. นายวุฒิชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร 
8. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
    ประธานกรรมการบริหารท่ีปรึกษาการลงทุน 
9. ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

    กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
10. นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
11. นายชุง เจน หยาง  กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่ม ี

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายจิรวัฒน์  อัครานุพรพงศ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
2. นายพิริยะ  ม่วงครา้ม กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค   
3. นายกัง ซู่ หลิว  กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการฝา่ยผลติภณัฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก 
4. นายศิริพงษ์  ลือวงศ์วัฒนา ผู้อํานวยการฝ่ายขายผลิตภณัฑ์เมด็พลาสติกคอมปาวด ์
5. นางสาวณัฏฐา  ลิขิตรจุานนท์   ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
6. นางวิจิตรา  ทับบุร ี  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมภายในและบรหิารระบบ 

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
1. นายมนตส์ยาม  สินวรพันธ์ุ  
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ผู ้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 1/2564 ครั ้งนี ้ เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมของบริษัท 
ควิดแลบ จํากัด ซ่ึงเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผูถื้อหุน้สามารถเขา้รว่มประชมุการถ่ายทอดสดไดที้� URL : https://adb.foqus.vc 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ดําเนินการประชุม
ได้ช้ีแจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 
การประชุมและการลงคะแนน 

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู ้ที ่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ ทางบริษัท ควิดแลบ จํากัด                       
จะดําเนินการส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-EGM ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อน
การประชุม  

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง

เท่ากับ 1 เสียง 
2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย”“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้           
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน 
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวน
หุ้นท่ีตนถือ 

3) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการทําเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามีมติ
เห็นด้วยกับวาระท่ีนําเสนอ 

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง  
1) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
2) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึก
คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 

3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังน้ัน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน 

4. การถามคําถาม  
1) ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะถามคําถามและแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยคลิกที่เมนูถามคําถามเพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถาม
คําถาม 

2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการตอบคําถามที่ตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น หากคําถามใดๆ ไม่ตรงตามวาระ                 
ขอความกรุณานําไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ท้ังน้ี ก่อนการสอบถามหรือแสดงความ
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คิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งช่ือ นามสกุลและสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะ
ได้บันทึกรายงานกาประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

3) ในกรณีที ่คําถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความ
เหมาะสมและหากมีคําถามใดท่ีไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจํากัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวม
ตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป 

เพ่ือการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ 
บริษัทฯ จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์ ทําหน้าที่ดูแล การนับคะแนนเสียงและการประชุม              
ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

สําหรับวาระการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 6 วาระตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ถึง
วาระท่ี 5 ถือว่าเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระ
อ่ืนๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้าน้ีเป็นอันยกเลิกไปและจะไม่พิจารณาในวาระต่อๆ ไปอีก 

ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย               
นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 376,273,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0112 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งจํานวนหุ้นดังกล่าว              
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 39  

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่ 1/2564 ของบริษัท                   
แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดําเนินการประชุม 
(“ผู้ดําเนินการประชุม”) 

เริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 และได้จัดส่งสําเนารายงาน                 
การประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุม รวมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งด้วยลําดับท่ี 1 

ผู ้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ ่งปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน
ดังน้ี  

การลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 410,983,557 99.99997494 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 103 0.00002506 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 54 ราย 410,983,660 100.00 
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ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจํานวน 34,709,780 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 54 ราย)                     
รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระน้ี 410,983,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.2703 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

แต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด (ถ้ามี) 
โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ซ่ึงบริษัทฯ มีกําไรสะสม จํานวน 
137,837,186 บาท เพ่ือเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เพ่ือรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี             

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากกําไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจํานวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า
ท้ังสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษ
ของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 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) 

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
ท้ังสิ้น 36,669,598.89 บาท ซ่ึงเงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ ท่ี 10 มกราคม 2565 และกําหนดจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 
2565 
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 ในรูปแบบของหุ ้นปันผล 10 หุ ้นเดิมต่อ 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 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังน้ี 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
คําถาม เงินปันผลและหุ้นปันผลหลังจากหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้วจะได้รับเครดิตภาษีหรือไม่? 
คําตอบ นายจิรวัฒน์ อัครนุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน กล่าวว่า ในการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นและ
เงินสดในครั้งน้ี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีตามปกติ 

 นายกิตติพันธ์ ต่ออภิชาตตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
คําถาม บริษัทฯ มีเหตุผลใดที่ต้องจ่ายปันผลเป็นทั้งหุ้นและเงินสดแทนการจ่ายเป็นเงินสดทัั ้งจํานวน บริษัทฯ มีแผนจะลงทุน
จํานวนมากในเร็วๆ น้ีหรือไม่? 
คําตอบ นายจิรวัฒน์ อัครนุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน กล่าวว่า สําหรับการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล
และเงินสดปันผลน้ัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซ่ึงหากมีเศษหุ้นเหลือจากการจัดสรรน้อยกว่า 
10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส่วนเงินสดปันผลน้ันจะเป็นการจ่ายเพื่อชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท โดยท่ีผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับภาระในการจ่ายค่าภาษีในส่วนน้ี ท้ังน้ี เหตุผลในการจ่ายหุ้นปันผลนั้น เพื่อ
เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทุนหมุนเวียน (เงินสด) ของบริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ รวมถึง บริษัฯ สามารถนํา
เงินทุนไปลงทุนในอนาคตหากมีโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้น
ปันผลและเงินสด) โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนน
ดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 410,983,557 99.99997494 
ไม่เห็นด้วย 3 0.00000073 
งดออกเสียง 100 0.00002433 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 54 ราย 410,983,660 100.00 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 329,999,990.50 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 329,999,990.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรักษาสภาพคล่องทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพ่ิม
สภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
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รายการ หุ้นจดทะเบียน (หุ้น) ทุนจดทะเบียน (บาท) มูลค่าหุ้นละ (บาท) 

 หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  659,999,981 หุ้น    329,999,990.50 บาท  0.50 บาท 

 เสนอพิจารณา เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 65,999,998 หุ้น   32,999,999 บาท  0.50 บาท 

 หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม ่  725,999,979 หุ้น   362,999,989.50 บาท  0.50 บาท 

ผู ้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ ่งปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 410,983,557 99.99997494 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 103 0.00002506 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 54 ราย 410,983,660 100.00 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 
จํานวน 

362,999,989.50 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
ห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น  725,999,979 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น :   

- หุ้นสามัญ 725,999,979 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) 

- หุ้มบุริมสิทธิ -    หุ้น (              -           )” 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ ่งปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียน
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แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของ             
นายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนดังน้ี 

การลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 410,983,557 99.99997494 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 103 0.00002506 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 54 ราย 410,983,660 100.00 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จํานวน 32,999,999 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 329,999,990.50  บาท เป็นทุนจดทะเบียน 362,999,989.50 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น                  
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนไม่เกิน 65,999,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,999,999 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05000 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่                  
ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวน้อยกว่า   10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05000 บาท สําหรับเศษหุ้นดังกล่าว 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/
หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังต่อไปน้ี 
1. พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าว 
2. การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนดังกล่าว และ 
3. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง

รวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอัน
จําเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
ลําดับท่ี 2 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ ่งปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดซักถาม 
ผู้ดําเนินการประชุม จึงขอให้ที ่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยวาระนี้                
ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 65,999,998 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนดังน้ี 



  

 

  

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564        หน้า 8 จาก 8 

การลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 410,983,557 99.99997494 
ไม่เห็นด้วย 3 0.00000073 
งดออกเสียง 100 0.00002433 
บัตรเสีย 0 0.00 
รวม จํานวนผู้ถือหุ้น 54 ราย 410,983,660 100.00 

วาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีกําหนดข้ึนเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ
และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 นายกิตติพันธ์ ต่ออภิชาตตระกูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถามท่ี 1 บริษัทฯ คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ไว้อย่างไร? 
คําตอบที่ 1 นายจิรวัฒน์ อัครนุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า เนื่องจาก อยู่ระหว่างการดําเนินงานปิดงบ
การเงินของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 4/2564 ดังนั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของไตรมาส 
4/2564 ได้ไม่มากนัก แต่หากมองถึงรายได้ของบริษัทฯ เห็นได้ชัดเจนจากยอดขายสินค้าซ่ึงมีรายได้ท่ีเติบโตอยู่ ไม่ได้มีผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวหรือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท 19 รายได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ 
ได้กําหนดไว้ ในส่วนของผลประกอบการไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบหลังจากปิดงบการเงิน
สําหรับปี 2564 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการแจ้งผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกๆ ไตรมาสผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดําเนินงาน ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เป็นประจํา
ทุกปี โดยในปี 2564 ท่ีผานมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 3 ครั้ง 

คําถามท่ี 2 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนอะไรในเร็วๆ น้ีหรือไม่? 
คําตอบที่ 2 นายจิรวัฒน์ อัครนุพรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก             
มีการแพร่ระบาดของโควิท 19 แพร่กระจายท่ัวโลก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมท่ีจะหาโอกาสทางธุรกิจในการลงทุน ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบของการเติบโตจากตัวบริษัทฯ เอง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทําให้ผลประกอบการและการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการท่ียังคงมูลค่าของผลตอบแทนสําหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนคาดหวังต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และ      
หวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไปและกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุม เวลา 15.05 น. 

     ลงช่ือ_______________________________ประธานในท่ีประชุม 
    (นายภวัต  วงศ์ตั้งตระกูล) 
          ประธานกรรมการ 
 

     ลงช่ือ_______________________________ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ) 

           เลขานุการบริษัท 


