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บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
---------------------------------------การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 35. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีขนึ ้ ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้ทงั้ หมดเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้อง
ระบุเรือ่ งและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่
สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจำ� นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กำ� หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จำ� เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ล�ำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระที่กำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กำ� หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ เติมไม่เสร็จ
และจ�ำเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการ
ประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน
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ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องท�ำเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และท�ำตามแบบที่นายทะเบียนบริษทั มหาชนจ�ำกัดก�ำหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการก�ำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จ�ำนวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 42. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก�ำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการ
อนุมตั กิ ิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าดมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ
      การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
      โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
(6) การออกหุน้ กู้
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่มี กี ารจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาค้าบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นัน้ ทางหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึง่ (1) เดือน นับ
แต่วนั ที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำ� ไรพอ
สมควรที่จะกระท�ำเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้
คราวต่อไป
ข้อ 49. เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจ�ำนวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนีส้ ำ� หรับหุน้ บุรมิ สิทธ์
ข้อ 50. บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอด
เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบียนนอกจาก
ทุนส�ำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินทุนส�ำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนทุนส�ำรองอื่น ทุนส�ำรองตามกฏหมายและทุนส�ำรองส่วน
ล�ำ้ มูลค่าหุน้ ตามล�ำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
ข้อ 16. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริษัท ไม่จำ� เป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
             (1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุน้ ที่ตนถือ
             (2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
     ในกรณีท่ีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
             (3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
     เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ได้จำ� นวน
     กรรมการที่จะพึงมี
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากต�ำแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกตัง้ เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
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ข้อ 19. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต�ำแหน่งเมื่อ
(1)   ตาย
(2)   ลาออก
(3)   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด หรือตามกฏหมายว่าด้วย
                     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4)  ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5)  ศาลมีคำ� สั่งให้ออก
ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
(1/2) ของจ�ำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
ในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเข้าเป็ นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 33. บ�ำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะก�ำหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจก�ำหนดเป็ นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลัก
เกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้   และนอกจากนัน้ ให้ได้
รับเบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการด�ำรงคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ที่เป็ นเป็ นอิสระตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำ�หนดค่าสอบบัญชี
ข้อ 58. ผูส้ อบบัญชีให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจ�ำปี แต่งตัง้ ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้ กลับ
เข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 59. ผูส้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ก�ำหนด
ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ นต�ำแหน่ง
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 61. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำ� ไร ขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของ
บริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย

