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วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (E-AGM) 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปีสําหรับปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
6. รายนามผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี 
7. ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เน่ืองด้วย คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพุธ 
ที ่  20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซ ึ ่ งเป ็นการจ ัดประชุมผ ่านส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์  (E-Meeting) โดยจะถ ่ายทอดสดจาก                    
ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง                   
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 

ท้ังน้ี เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9 ถือว่าเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไ ปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไปและจะไม่
พิจารณาในวาระต่อๆ ไปอีก 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.adb.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันท่ี 7 มกราคม 2565 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมฯ และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2564 ที่ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงาน                
การประชุมฉบับดังกล่าว 
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ             
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปีสําหรับปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ท่ีได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 
การลงมติ : วาระน้ีไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
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วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกําหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดทํางบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปีสําหรับ            
ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,454.05 1,243.68 1,453.90 1,243.54 

หน้ีสินรวม (ล้านบาท) 770.51 598.34 770.44 598.32 

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,700.05 1,380.42 1,700.05 1,380.42 

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 1,597.31 1,284.25 1,597.23 1,284.27 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 75.68 69.66 75.76 69.65 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.104 0.096 0.104 0.096 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีและรายงานประจําปีสําหรับปี 2564                  
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย              
ลําดับท่ี 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่                
31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) และ
ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ               
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรของบริษัทฯ เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเงินกําไรประจําปีให้เป็นเงินสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
สําหรับปีจนกว่าจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั ้งนี ้ ณ ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรสุทธิจาก                            
ผลการดําเนินงานปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,787,998 บาท รวมเป็นเงินสํารองทั้งสิ้นจํานวน 20,643,763 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของทุนจดทะเบียน  

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน 
การจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม เง่ือนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมท้ังข้อจํากัดทางกฎหมาย ความจําเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สําหรับปี 2564 ด้วยผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมนั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
จํานวน 75,683,566 บาท รวมท้ังยังมีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ระหว่างกาล) 
ปี 2564 

(เสนอเพ่ือพิจารณา) 
กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (บาท) 3,263,137 69,660,733 - 75,683,566 

จํานวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000 660,000,000 659,999,998** 725,999,923 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น     

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - 0.05* 0.05**  
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ระหว่างกาล) 
ปี 2564 

(เสนอเพ่ือพิจารณา) 

- เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 0.01 0.05 0.05 0.05 

เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจํานวนเงิน     

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

- เงินปันผลประจําปี (บาท) 6,000,000 33,000,000 36,299,996.15 36,299,996.15 

อัตราการจ่ายเงินสดปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 183.87 48.17 - 47.94 
* จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกําไรสะสม ณ วันท่ี 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 
** จ่ายปันผลระหว่างกาล จากกําไรสะสม ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผล 10 หุ ้นเดิมต่อ 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 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 0.05 บาท                
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 36,299,996.15 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 
เมษายน 2565 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ                
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้
กรรมการจํานวนหน่ึงในสามต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี สําหรับในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังน้ี 

1) นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ 
2) นายหวัง วนาไพรสณฑ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3) นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร 
4) นางกาญจนา ปิยสาธิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.adb.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวม คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการและ
กรรมการอิสระท้ัง 4 ท่านน้ัน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเข้าใจการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ท้ังน้ี ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการท้ัง 4 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3) 

ท้ังน้ี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด     
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่ากรรมการ
และกรรมการอิสระท่ีมีการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างดี
และสามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนด
ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังรายช่ือข้ันต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ              
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กําหนดห้าม             
มิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อบังคับของบริษัทฯ ใน
ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ 
การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและ
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจําปี 2564 
โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน/ท่าน กรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) จะได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/เดือน/ท่าน ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยจะได้รับ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยกรรมการและกรรมการอิสระที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
หลายคณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังน้ี 

ตําแหน่ง 
อัตราเดิมปี 2564 อัตราท่ีเสนอปี 2565 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 25,000 15,000 25,000 15,000 

กรรมการและกรรมการอิสระ 20,000 15,000 20,000 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 15,000 25,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 20,000 15,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 15,000 - 15,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง - 15,000 - 15,000 

ประธานกรรมการบริหาร - - - - 

กรรมการบริหาร 50,000 - 50,000 - 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน - 15,000 - 15,000 

กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน - 15,000 - 15,000 

หมายเหตุ :  
1.ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

  2.ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
  3.กรรมการและกรรมการอิสระท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว 
  4.ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท 
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ                    
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ความต่อเนื่องและ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวามถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงพิจารณา
คัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จํานวน 3 ราย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

1) นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10449 และ/หรือ 
2) นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 และ/หรือ 
3) นายสุเมธ  แจ้งสามสี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9362 

คนใดคนเหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 เป็น
จํานวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และหากมีที่เรียกเก็บเท่าที่จําเป็นตามที่              
จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

รายการ  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  
อัตราท่ีนําเสนอ 

ปี 2565  

ค่าสอบบัญชี (บาท)  2,470,000  2,380,000  2,430,000  2,300,000  2,300,000  

ค่าบริการอ่ืน ๆ (บาท)  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 

รวม  2,470,000  2,380,000  2,430,000  2,300,000  2,300,000  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี                      
รับอนุญาตเลขท่ี 6112 และ/หรือ นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 ดังกล่าวข้างต้นแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2565 รวมทั้ง กําหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทประจําปี 2565 เป็นจํานวนไม่เกิน 2,300,000 บาท ท้ังน้ี ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) 
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ                 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นําเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 362,999,989.50 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 362,999,961.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2565 จํานวน 56 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จํานวน 28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 362,999,989.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 362,999,961.50 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 จํานวน 56 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 



 

6 
 

การลงมติ : วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 362,999,961.50 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสบิเอ็ดบาท              
ห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น  725,999,923 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น :   

- หุ้นสามัญ 725,999,923 หุ้น (เจ็ดร้อยยีส่ิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามหุ้น) 

- หุ้มบุริมสิทธิ - หุ้น   

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่             
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
การลงมติ : วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี ) 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข 
เพ่ิมเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ตามสมควร 

อน่ึง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนําเสนอเรื่องสําคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ี เมื่อครบกําหนดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท                
แต่อย่างใด 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้
ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามข้อปฎิบัติสําหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4) สําหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E- AGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  

    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายภวัต  วงศ์ตั้งตระกูล) 
     ประธานกรรมการ   


