
ท่ี	APP_MG630302

	 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ครัง้ท่ี	1/2563	เม่ือวนัท่ี	21	กมุภาพนัธ	์2563	และ
ครัง้ท่ี	2/2563	เม่ือวนัท่ี	8	มีนาคม	2563	ไดมี้มติใหจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563	ในวนัศกุรท่ี์	17	เมษายน	2563	เวลา	09.00	
น.	ณ	สถานท่ี	ตกึ	True	Digital	Park	ชัน้	6	หอ้ง	Auditorium	101	ถนนสขุมุวิท	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10200	โดย
มีระเบียบวาระการประชมุ	ดงัตอ่ไปนี้

สิ่งทีส่่งมาดว้ย :	 1.	ส �าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562
	 	 2.	รายงานประจ�าปี	2562	ในรูปแบบรหสัควิอาร	์(QR-Code)	ซึง่ประกอบดว้ย	งบการเงินปี	2562	
	 	 				และขอ้มลูบรษัิทโดยสรุปปี	2562		
	 	 3.	หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	และแบบ	ข.
	 	 4.	รายนามและประวตัขิองบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ
	 	 				แทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหนง่ตามวาระ	
	 	 5.	รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
	 	 6.	นิยาม	“กรรมการอิสระ”
	 	 7.	ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
	 	 8.	ค�าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน	การมอบฉนัทะ	เอกสาร	และหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ
	 	 				ตอ้งน�ามาแสดงในวนัประชมุ
	 	 9.	ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563
	 	 10.	แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ�าปีแบบรูปเลม่
	 	 11.	แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563
	 	 12.	แบบฟอรม์ลงทะเบียน	(ตอ้งน�ามาในวนัประชมุ)

เร่ือง :	ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563
เรียน :	ทา่นผูถื้อหุน้	บรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ากดั	(มหาชน)

วนัท่ี	27	มีนาคม	2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 
บริษัท แอพพลิแคด จำากัด (มหาชน)
----------------------------------------

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :	บริษัทไดจ้ัดใหมี้การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562		เม่ือวนัท่ี	25กันยายน	2562		โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562	ท่ีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม
ฉบบันี	้		(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

 ความเห็นของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวมีการบนัทึกขอ้มลูไวอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น	จึงเห็นสมควรรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี	1/2562	ซึ่งไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี		25	กนัยายน	2562

 การลงมติ	:	วาระนีต้อ้งผ่านมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2562

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำาไรสำาหรับผลการดำาเนินงาน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	บรษัิทไดส้รุปผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา	ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ซึง่ปรากฏ
ในรายงานประจ�าปี	2562	ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัควิอาร	์(QR-Code)	พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้	(สิ่งท่ีสง่มา
ดว้ยล�าดบัท่ี	2)	

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด�าเนินงานของบรษัิท	ประจ�าปี	2562	
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล�าดบัท่ี	2

 การลงมต	ิ:	วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือรบัทราบ	จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	 :	 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	112	 	และขอ้บงัคบัของ
บรษัิท	ขอ้	55.	ซึง่ก�าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท�างบดลุ	และบญัชีก�าไรขาดทนุ	ณ	วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปี	เพ่ือพิจารณาอนมุตั	ิโดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน�าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	 :	 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทส�าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้	รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี	2562	(สิ่งท่ี
สง่มาดว้ยล�าดบัท่ี	2)

 การลงมต	ิ:	วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	115		และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	47		ก�าหนด
วา่การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได	้และหา้มมิใหจ้า่ยเงินปันผลในกรณีท่ีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู	่ 	และมาตรา	116		และขอ้บงัคบัของบรษัิท	ขอ้	50.	ซึง่ก�าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส�ารองไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละหา้	(5)		ของก�าไรสทุธิประจ�าปี	หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา	(ถา้มี)	จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ	
(10)	ของทนุจดทะเบียน
ตามงบการเงินส�าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้	บรษัิทมีก�าไรสทุธิเป็นจ�านวน	
52,941,260	บาท

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้	
ซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้	ณ	วนัท่ี	27	เมษายน	2563		ในอตัราหุน้ละ	0.10	บาท	คดิเป็นเงินจ�านวนทัง้สิน้	28,000,000	บาท	
โดยใหจ้า่ยเงินปันผลดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี	15	พฤษภาคม	2563	และจดัสรรเงินก�าไรสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย
จ�านวน	2,647,000	บาท
 
 การลงมต	ิ:	วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	71	และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	18.	ก�าหนด
ไวว้า่	ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้งั	กรรมการจะตอ้งออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	(1/3)	โดยอตัรา	ถา้จ�านวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ�านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม	 (1/3)	กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต�าแหน่งในปีแรก	
และปีท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนบริษัทนัน้	ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไป	ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็น
ผูอ้อกจากต�าแหน่ง	 โดยกรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งไปนัน้อาจไดเ้ลือกเขา้รบัต�าแหน่งอีกได	้ซึง่กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2563	มีจ�านวน	3	ทา่น	ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี้

	 	 1.	นายประภาส	ตัง้อดลุยร์ตัน	์					 กรรมการ	
	 	 2.	นางสาวฐิตพิร	ฉาไธสง											 กรรมการ
	 	 3.	นายจีระวฒัน	์กลุทรพัยอ์ดุม	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 ทัง้นี	้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท		โดยได้
ประกาศผา่นระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและไดเ้ผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิท	ตัง้แตว่นัท่ี	14–18	กมุภาพนัธ	์
2563	เม่ือครบก�าหนดแลว้ปรากฏวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิท

 ความเหน็ของคณะกรรมการ		:		คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563	พิจารณา
และอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระทัง้	3	ท่าน	ซึ่งมีรายช่ือดงัต่อไปนี	้นายประภาส	ตัง้อดลุยร์ตัน,์		นางสาวฐิติพร	
ฉาไธสง	และนายจีระวฒัน	์กลุทรพัยอ์ดุม	กลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่ของบรษัิทอีกวาระหนึง่	

	 ทัง้นี	้บรษัิทไดแ้นบประวตัขิองกรรมการทัง้	3	ทา่น	(สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่4)	รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ	(สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล�าดบัที ่6)	และรายงานประจ�าปีภายใตห้วัขอ้เรือ่งการก�ากบัดแูลกิจการ	(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่2 ในรูปแบบ QR- Code)

 การลงมต	ิ:	วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	มาตรา	90	และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	33.	ก�าหนด
ใหก้รรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั	เบีย้ประชมุ	บ�าเหน็จ	โบนสั	หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน	
ตามขอ้บงัคบัหรอืตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา	ซึง่อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก�าหนดไวเ้ป็นคราวๆ	
ไป	หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได	้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ	ตามระเบียบของบรษัิท	
โดยตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลกูจา้งของบริษัท	ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ	ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน	หรือลกูจา้งของบริษัท	และการจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการด�ารงคณุสมบตัิของ
กรรมการท่ีเป็นอิสระ	ตามท่ีกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก�าหนด



ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง

2563 2562

1. คณะกรรมการบริษัท

        ● ประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท    

        ● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 17,500 บาท 17,500 บาท   

        ● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5,000 บาท 5,000 บาท   

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

        ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 30,000 บาท   

        ● กรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท 17,500 บาท   

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตักิารก�าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2563		โดยมีรายละเอียด	ดงันี ้

	 1.	คา่ตอบแทนเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุ

 การลงมต	ิ:	วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535		มาตรา	120	และมาตรา	121	และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทขอ้	58	ก�าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี	โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึง่ออกไปนัน้
กลบัเขา้ต�าแหนง่อีกก็ได้

	 ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	59	ก�าหนดใหผู้ส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่ใด	ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก�าหนด	และขอ้บงัคบัของบรษัิท
ขอ้	60	ก�าหนดใหก้รรมการ	พนกังาน	ลกูจา้ง	หรอืผูด้ �ารงต�าแหนง่หนา้ท่ีใดๆ	ของบรษัิทเวลาอยูใ่นต�าแหนง่นัน้ๆ	จะเลอืกเอามาเป็นต�าแหนง่
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไมไ่ด้

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563	พิจารณา
และอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก	บรษัิท	กรนิทร	์ออดทิ	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท	ประจ�าปี	2563		ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี้

	 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ �านาจในการตรวจสอบบญัชี	และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษัิทได	้	ในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้ห	้บริษัท	กรินทร	์ออดิท	จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ	บริษัท	
กริทร	์ออดิท	จ�ากดั	 เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได	้ โดยก�าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจ�าปี	2563	 	 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน	
2,355,000	บาท

รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่

1.   นายเจษฏา     หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

2.   นางสาวกรรณิการ์     วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

3.   นายจิโรจ     ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

4.   นางสาวนงลักษณ์     พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713

5.   นางสุมนา     เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897



 การลงมต	ิ:	วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

	 ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ไดก้�าหนดวนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ประจ�าปี	2563	(Record	Date)	ในวนัท่ี	
23	มีนาคม	2563	และสิทธิในการรบัเงินปันผล	ในวันท่ี	27	เมษายน	2563	ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญ
ผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2563	ตามวนั	เวลา	และสถานท่ีดงักลา่ว	รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีจดัประชมุปรากฎตามเอกสาร	(สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบั
ที่ 11)	โดยบริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา	07.30	น.	เป็นตน้ไป	ส�าหรบัผูถื้อหุน้	และ	/	หรือ	ผูร้บัมอบฉันทะ	ท่ีประสงคจ์ะ
เขา้รว่มประชมุในครัง้นี	้ โปรดน�าเอกสารหรอืหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้	ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้น	(สิ่งทีส่่งมา
ดว้ยล�าดบัที ่8)	มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ	ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง	และมีความประสงคจ์ะ
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน	โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ก.	หรอืแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึง่	(แนะน�าใหใ้ชแ้บบ	ข.)	
ตามเอกสาร	 (สิ่งทีส่่งมาด้วยล�าดับที ่ 3)	และเพ่ือเป็นการรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ย
ตนเอง	และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ	ใหก้รรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบของบรษัิทดงัมีรายช่ือ	และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร	(สิง่ทีส่่ง
มาดว้ยล�าดบัที ่5)	เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได้

	 เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2563	เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย	และสะดวก	รวดเรว็ย่ิงขึน้	ขอให้
ผูถื้อหุน้ศกึษาค�าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน	การออกเสยีงลงคะแนน	การมอบฉนัทะ	และหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้	ดงัมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร	(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8)	โดยบริษัทจะด�าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การประชมุผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสาร	(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่7)

	 กรณีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ�าปี	2562	ในรูปแบบหนงัสือ	 โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ซึง่
ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี	้(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่10)

ขอแสดงความนบัถือ	
บรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ากดั	(มหาชน)

                        
                                                                                        
(ผศ.ดร.	ประเสรฐิ				คนัธมานนท)์

ประธานกรรมการ

.....................................................


