สารบัญ
• มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

003

ประจำ�ปี 2563 บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

005

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562			

012

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.

015

• รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

021

กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
• รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็น

027

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• นิยาม “กรรมการอิสระ”

028

• ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

029

• คำ�ชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน

033

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

035

• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปีแบบรูปเล่ม

036

• แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

037

เอกสารแนบ : สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2
• แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจำ�ปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) (ต้องนำ�มาในวันประชุม)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19
---------------------------------------ด้วยบริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึน้ จึงมีความจ�ำเป็ นที่จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 เพื่อให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ได้กำ� หนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรการที่รฐั บาลก�ำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโดยค�ำนึงถึงสุขภาพและอนามัย
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะผูท้ ่ีมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ซึง่ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามข้อก�ำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และค�ำแนะน�ำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) ส�ำหรับการจัดการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โดยมี
รายละเอียดมาตรการและแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือดาวน์โหลด
ทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 3) ใส่ซองไปรษณีย ์ ส่งมายังบริษัทฯ
(เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563)  โดยส่งถึง
นางสาววุทติ า ศรีแก้ว (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
2. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งค�ำถามล่วงหน้า  โดยขอให้สง่ ค�ำถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุม และบริษัทฯ จะบันทึกค�ำถามและค�ำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมแจ้งชื่อ - สกุล และเบอร์โทรศัพท์ มายัง
บริษัทฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ที่ ir@applicadthai.com   หรือส่งค�ำถามโดยแจ้ง ชื่อ - สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น
3. ส�ำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มคี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผูถ้ ือหุน้ จะต้องปฎิบตั ติ ามกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มิอาจจะยกขึน้ อ้างเป็ นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีท่ที า่ นกระท�ำการฝ่ าฝื นบทบัญญัตขิ องกฏหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนัน้
ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทัง้ ดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเอง  ซึง่ อาจได้รบั
ผลกระทบอันเป็ นเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านด�ำเนินการตามมาตรการ
ด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
3.1 . บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองต้องเป็ นผูท้ ่ีมีอายุต่ำ� กว่า 70 ปี ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ น
ไปตามข้อ 8 (1) ของข้อก�ำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่กำ� หนดให้ผสู้ งู อายุตงั้ แต่ 70 ปี ขนึ ้ ไป เป็ นผูท้ ่ีมีความเสี่ยงสูง
ต่อการติดเชือ้ โรคไวรัส 19 ได้งา่ ย ให้อยูใ่ นเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำ� นักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของท่านเอง โดยหากท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มีอายุตงั้ แต่ 70 ปี ขนึ ้ ไป ประสงค์จะใช้สทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
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3.2. บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าอาคาร หน้าลิฟต์ หาก
มีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทีผ่ ่านการคัดกรองจะติดสติก
เกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยทีน่ ำ� มาเองตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมถึงท�ำความสะอาดมือด้วยแอลกฮอล์ทจ่ี ดั เตรียมไว้
ตามจุดต่างๆ  ในการนี ้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่าง
น้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ พบผูท้ ่ีอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง อันได้แก่ ผูท้ ่ี
เดินทางกลับจากประเทศกลุม่ เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณี
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประ
เทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พน้ ก�ำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง ซึง่ รวมถึงผูท้ ่ีตดิ ต่อใกล้
ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุม่ ประเทศดังกล่าวและยังไม่พน้ ก�ำหนดระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้
ที่มีไข้ (มีอณ
ุ หภุมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนำ้� มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย
หอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชีอ้ ่ืนใดที่อาจเป็ นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผทู้ ่ีอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดให้ทา่ นพิจารณามอบฉันทะแทน
3.3. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้น่งั ตามที่จดั ให้มรี ะยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่น่งั ในห้องประชุมให้มรี ะยะ
ห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 1.5 เมตร จึงอาจท�ำให้มีขอ้ จ�ำกัดเกี่ยวกับจ�ำนวนที่น่ งั ในห้องประชุมลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ และเมื่อที่น่ งั ที่จดั
ให้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพืน้ ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ทา่ นพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้า
ร่วมการประชุม
3.4. ผูถ้ ือหุน้ ที่ผา่ นการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ ขอความร่วม
มือในการปฏิบตั ดิ งั นี ้
• กรุณาสวมหน้ากากอนามัย (น�ำมาเอง) ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
• กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำ� เป็ น
• หลีกเลี่ยงการใช้สมั ผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่ืน
• หากมีไข้ อาการไอ จามมีนำ้� มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ทา่ นออกจากห้องประชุมทันที
4. บริษัทฯ งดแจกของว่าง อาหารและเครื่องดืม่ รวมทัง้ ขอให้ผู้ถอื หุน้ งดรับประทานอาหารใดๆ ในบริเวณจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
5. หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือมีขอ้ ก�ำหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษทั ฯ
จะแจ้งให้ทา่ นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.applicadthai.com)
ทัง้ นี ้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด
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ที่ APP_MG630502

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
---------------------------------------วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563
เรียน : ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย : 1. ส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
2. รายงานประจ�ำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) ซึง่ ประกอบด้วย งบการเงินปี 2562
                                และข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2562  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
4. รายนามและประวัตขิ องบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
                                แทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
5. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. นิยาม “กรรมการอิสระ”
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
8. ค�ำชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุม
                                ต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม
9. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ�ำปี แบบรูปเล่ม
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน�ำมาในวันประชุม)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 3/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน
2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ใิ ห้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 จากเดิมที่กำ� หนดไว้ในวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563
ออกไปก่อน โดยยกเลิกก�ำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 รวมทัง้ ยกเลิกวันก�ำหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำ� หนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ท่วั ราช
อาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป รวมถึงข้อก�ำหนดที่ออกตามความในมาตรา 
9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ งสั่งปิ ดสถานที่
เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจ�ำเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะของ
การรวมกลุม่ คนเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะท�ำให้การแพร่ระบาดเกิดขึน้ และกระจายสูบ่ คุ คลทั่วไปได้โดยง่าย ประกอบกับได้มี
ประกาศหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรือ่ ง ห้ามการชุมนุม การท�ำกิจกรรม การมั่วสุม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ก�ำหนดห้ามการชุมนุม การท�ำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ โรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราช
อาณาจักร เว้นแต่เป็ นการท�ำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยูใ่ นเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ ซึง่ มีมาตรการเว้นระยะ
ห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย ดังนัน้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ อีกทัง้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นร่วมในการจัดประชุมเป็ นอย่างยิ่ง รวมทัง้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่  13 พฤษภาคม 2563 ได้
มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชัน้ 6
ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  และวันก�ำหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 (Record Date)  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 25กันยายน 2562  โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ที่ได้ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ฉบับนี   
้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  25 กันยายน 2562
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ::  บริษัทได้สรุปผลการด�ำเนินงานที่ผา่ นมา ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี 2562 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
(สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปี 2562
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 2
การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112  และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 55. ซึง่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุล และบัญชีกำ� ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทส�ำหรับรอบปี
บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2562
(สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 2)
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรของบริษัทฯ
สำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ก�ำหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนส�ำรองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำ� หนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวม
ถึงภาวะเศรษฐกิจ และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ระบุวา 
่ ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ
มติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 ระบุวา 
่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำ� ไรพอสมควรที่จะกระท�ำเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้จา่ ยเงินปั นผลแล้ว
ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ส�ำหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด แล้ว บริษัทฯ มีกำ� ไรสุทธิเป็ นจ�ำนวน  52,941,260 บาท (ห้าสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึง่ พันสองร้อยหก
สิบบาทถ้วน)
ทัง้ นี ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สามัญเพื่ออนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ น
จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 28,000,000 บาท (ยี่สบิ แปดล้านบาทถ้วน) และจัดสรรเงินก�ำไรส่วนหนึง่ ไว้เป็ นทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 2,647,000
บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยก�ำหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563
และก�ำหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ได้จา่ ยไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 28,000,000 บาท (ยี่สบิ แปดล้าน
บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ก�ำหนด
ไว้วา 
่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทกุ คร้งั กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปี แรก และปี ท่ี
สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจาก
ต�ำแหน่ง โดยกรรมการผูอ้ อกจากต�ำแหน่งไปนัน้ อาจได้เลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้ ซึง่ กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 มีจำ� นวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์     
2. นางสาวฐิ ตพิ ร ฉาไธสง          
3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี ้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั   โดยได้
ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 14–18 กุมภาพันธ์
2563 เมื่อครบก�ำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 พิจารณา
และอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์,  นางสาวฐิ ตพิ ร ฉาไธ
สง และนายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อดุ ม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึง่
ทัง้ นี ้ บริษัทได้แนบประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่าน (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 4) รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ล�ำดับที่ 6) และรายงานประจ�ำปี ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 2 ในรู ปแบบ QR- Code)
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. ก�ำหนด
ให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจก�ำหนดเป็ นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนดไว้เป็ นคราวๆ
ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการด�ำรงคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ ตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�ำหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นรายครัง้ ต่อการประชุม
ค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัท
● ประธานกรรมการ
● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
● ประธานกรรมการตรวจสอบ
● กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง
2563

2562

30,000 บาท
17,500 บาท
5,000 บาท

30,000 บาท
17,500 บาท
5,000 บาท

30,000 บาท
17,500 บาท

30,000 บาท
17,500 บาท

การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 58 ก�ำหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจ�ำปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทกุ ปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้
กลับเข้าต�ำแหน่งอีกก็ได้
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 ก�ำหนดให้ผสู้ อบบัญชีควรได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ก�ำหนด และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 60 ก�ำหนดให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ นต�ำแหน่ง
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 พิจารณา
และอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2563  ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

1.
2.
3.
4.
5.

นายเจษฏา หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ทะเบียนเลขที่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอำ� นาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้  ในกรณีท่ีผสู้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษัท กริน
ทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่แทนได้ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจ�ำปี 2563  เป็ นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,355,000
บาท
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28. และใช้ขอ้ ความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับใน
ส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีความคล่องตัวมากขึน้
โดยด�ำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ หรือค�ำชีแ้ จงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ใดๆ ต่อไป
ในการนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3. การเพิ่มเติม
หรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนีก้ ็ดี หรือในข้อก�ำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระท�ำได้ตอ่ เมื่อได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 28. และใช้ขอ้ ความใหม่ โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่น
เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ หรือค�ำชีแ้ จงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ดังนี ้
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ข้อ
28

ข้อบังคับเดิม
ในการประชุม คณะกรรมการ ซึ่ง เป็ น การ
ประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรื อ โดยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อก�ำหนดในวรรคแรก ในกรณี
เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมทัง้ หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ในสามขององค์ป ระชุม จะต้อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุม แห่ ง
เดี ย วกัน และจะต้อ งกระท�ำ ผ่า นระบบควบคุม การ
ประชุมที่ มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทัง้ เสียง
และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุก คนตลอดการประชุม รวมทั้ง ข้อ มูล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานเป็ นไป
ตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรือ่ ง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวม
ถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ ป ระชุม หรือ ไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร อง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ ขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อบังคับใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่
เป็ น การประชุม ด้ว ยตนเองหรือ โดยการ
ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้อ งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ท่ี มี ก ารประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การด�ำเนินการจะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฏหมาย
ก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธาน
ที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่ มี ร องประธานกรรมการ หรือ มี แ ต่ ไ ม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ใ ห้ก รรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็ น
ประธานในที่ประชุม

การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
     และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.................................................................................
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กำ� หนดวันก�ำหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 (Record Date) ในวันที่
27 พฤษภาคม 2563 ดังนัน้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุมปรากฎตามเอกสาร (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยล�ำดับที่ 11) โดยบริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 
07.30 น. เป็ นต้นไป ส�ำหรับผูถ้ ือหุน้ และ / หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ โปรดน�ำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 8) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ี
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ (แนะน�ำให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสาร (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 3) และเพื่อเป็ นการรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้
ได้
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563 เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ผู้
ถือหุน้ ศึกษาค�ำชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 8) โดยบริษัทจะด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามเอกสาร (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 7)
กรณีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�ำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึง่
ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วยล�ำดับที่ 10)
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)

(ผศ.ดร. ประเสริฐ    คันธมานนท์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
---------------------------------------วัน เวลาและสถานที่ประชุม :
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 20.30 น. ณ  ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 69 ซอยสุขมุ วิท 68 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เริ่มการประชุม :
ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามี
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 7 คน นับจ�ำนวนหุน้ ได้ 200,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2562  รายละเอียดปรากฏตามส�ำเนารายงานการประชุมซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำ
ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
มติ : ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข)

ประธานฯได้เชิญ นางสาวฐิ ตพิ ร   ฉาไธสง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ ารกลาง รายงานสรุปงบการเงินประจ�ำปี 2561 สิน้ สุด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับแก้ไข ที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามส�ำเนางบการเงิน ที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้ ตาม
รายละเอียด (สิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 2)
นางสาวฐิ ตพิ ร   ฉาไธสง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผูส้ อบบัญชีได้มีการแก้ไขงบการเงินประจ�ำปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม
2561 เนื่องจากระหว่างงวด 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนวิธีการปฏิบตั บิ ญ
ั ชีเกี่ยวกับการปั นส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้อบรม ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการให้อบรม และพบว่าในอดีตมีการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 18 เรือ่ ง รายได้ ซึง่ คลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบตั มิ ากขึน้ ทัง้ นีม้ าตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เริ่มมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ดังนัน้ บริษัทจึงปรับปรุ งงบการเงินที่เคยตรวจสอบและเคย
น�ำเสนอไว้ โดยได้มีการออกงบการเงินส�ำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้ปรับปรุงข้อมูลงวดเปรียบเทียบใหม่ ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามแนวทางมาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 15 โดยมี
การปรับปรุง ดังนี ้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินและกำ�ไรสะสม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำ�ไรสะสม
กำ�ไรสะสม (จัดสรรแล้ว)
กำ�ไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร)

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

6.33
3.21

3.72
2.26

4.01
1.66

6.33
3.21

3.72
2.26

4.01
1.66

(38.05)
10.29

(28.60)
8.22

(24.82)
7.15

(38.05)
10.29

(28.60)
8.22

(24.82)
7.15

0.19
18.03

14.41

12.00

0.19
18.03

14.41

12.00

(หน่วย : ล้านบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
งบกำ�ไรขาดทุน
กำ�ไรสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ค่าอบรม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนค่าอบรม
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(59.39)
37.24
12.72
13.82
(6.59)
(2.55)
0.95

(45.41)
29.15
12.48
9.76
(5.85)
(3.14)
0.60

(59.39)
23.58
26.37
13.82
7.07
(13.65)
(2.55)
0.95

(45.41)
18.74
22.88
9.76
4.56
(10.40)
(3.14)
0.60

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทส�ำหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับแก้ไข) ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ฉบับแก้ไข

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ปิ ดประชุม เวลา 21.30 น.

(ลงชื่อ)

14

(ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)

ประธานที่ประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------------------------เขียนที่.....................................................
วันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
(1) ข้าพเจ้า......................................................................................สัญชาติ....................................................................
      เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.............................................................................................
      อยูบ่ า้ นเลขที่...........................ถนน............................................ต�ำบล/แขวง..............................................................
      อ�ำเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................................
บริษัท แอพพลิแคด
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ..................................................................จ�
ำกัด (มหาชน)
      โดยถือหุน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ รวม..............................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดังนี ้
                               หุน้ สามัญ...............................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง
                            หุน้ บุรมิ สิทธิ...............................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 5)


(1) ดร. สุนีย         
์
ศรไชยธนะสุข

อายุ 58 ปี

819/8  ซอยปริยานนท์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120



(2) นายจีระวัฒน์   กุลทรัพย์อดุ ม

อายุ 49 ปี

34/57  ซอยสุขมุ วิท 59 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



(3) (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ..........ปี
  เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท....................................................................
  อยูบ่ า้ นเลขที่...................ถนน..................................ต�ำบล/แขวง........................................................
  อ�ำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................



(4) (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ..........ปี
  เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท....................................................................
  อยูบ่ า้ นเลขที่...................ถนน..................................ต�ำบล/แขวง........................................................
  อ�ำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563  ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  สถานที่ True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium 101
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระท�ำไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(....................................................................)   
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................)   
หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

16

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------------------------เขียนที่.....................................................
วันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
(1) ข้าพเจ้า......................................................................................สัญชาติ....................................................................
      เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.............................................................................................
      อยูบ่ า้ นเลขที่...........................ถนน............................................ต�ำบล/แขวง..............................................................
      อ�ำเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ ..........................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ..................................................................จ�ำกัด (มหาชน)
      โดยถือหุน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ รวม..............................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดังนี ้
                               หุน้ สามัญ...............................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง
                            หุน้ บุรมิ สิทธิ...............................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 5)


(1) ดร. สุนีย         
์
ศรไชยธนะสุข

อายุ 58 ปี

819/8  ซอยปริยานนท์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120



(2) นายจีระวัฒน์   กุลทรัพย์อดุ ม

อายุ 49 ปี

34/57  ซอยสุขมุ วิท 59 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



(3) (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ..........ปี
  เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท....................................................................
  อยูบ่ า้ นเลขที่...................ถนน..................................ต�ำบล/แขวง........................................................
  อ�ำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................



(4) (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ..........ปี
  เลขที่บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท....................................................................
  อยูบ่ า้ นเลขที่...................ถนน..................................ต�ำบล/แขวง........................................................
  อ�ำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563  ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  สถานที่ True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium 101
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

17

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562

• วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำ�ไรของบริษัทฯ สำ�หรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		

● วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ

		 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
			 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
				นายประภาส ตัง้ อดุลย์รัตน์		
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				นางสาวฐิตพ
ิ ร ฉาไธสง		
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม 		
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการ

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2563

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

		 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
				 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(....................................................................)   
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................)   
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�ำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�ำนวนที่ระบุ
ไว้ (2) ได้
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
---------------------------------------การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท แอพพลิแคด  จ�ำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ�ำปี 2563  ในวัน
ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานที่ True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium 101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่.........................เรือ่ ง............................................................................................................................................
 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรือ่ ง............................................................................................................................................
 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรือ่ ง............................................................................................................................................
 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรือ่ ง............................................................................................................................................
 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่.........................เรือ่ ง............................................................................................................................................
 (ก)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข)  ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
			 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
----------------------------------------

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ตำ�แหน่ง : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
• 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• ร้อยละ 57.15 ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้แล้ว
Position in other companies (Not listed company)
• กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท พีที อินโดนีเซีย แอพพลิแคด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• ไม่มี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้าม
• ไม่มีประวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระท�ำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ
• ไม่เคยเป็ นพนักงาน หรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
----------------------------------------

นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
ตำ�แหน่ง: กรรมการ และผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP/2012
• Strategic CFO in Stock Market, Class 4/2017
• Driving Company Success with IT Governance (ITG), ITG 1/2016
• Company Secretary Program (CSP), Class 48/2012
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
• 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• ร้อยละ 0.04 ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้แล้ว
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• ไม่มี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้าม
• ไม่มีประวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระท�ำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ
• ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ
----------------------------------------

นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
ตำ�แหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Accreditation Program (DAP), Class DAP151/2018
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
• 8 ปี (พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
• ร้อยละ 0.07 ของจ�ำนวนหุน้ ที่จำ� หน่ายได้แล้ว
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• บริษัท สิรเิ วนเจอร์ส จ�ำกัด
• บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
• ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
• ไม่มี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

7/8 ครัง้
5/6 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้าม
• ไม่มีประวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระท�ำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ
• ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
---------------------------------------ชื่อ :					ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข
ต�ำแหน่งในบริษัท :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ :
58 ปี
ทีอ่ ยู่ :
819/8  ซอยปริยานนท์ 1
ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ�ำปี 2563

ชื่อ :					นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
ต�ำแหน่งในบริษัท :
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ :
49 ปี
ทีอ่ ยู่ :
34/57  ซอยสุขมุ วิท 59
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ�ำปี 2563

หมายเหตุ
รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2562 หัวข้อประวัติคณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นิยาม “กรรมการอิสระ”
-------------------บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำ� หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “กรรมการอิสระ”
ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือนิตบิ คุ คลของบุคคลที่อาจมีความข้ดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย

(ข)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอ ํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอ ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ ีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง)

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

(จ)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

(ฉ)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี ้
ในกรณีท่ีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

(ช)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท

(ซ)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อย
ละหนึง่ ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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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
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�ำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กำ� หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป 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
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คำ�ชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม
---------------------------------------การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษั ท ฯ จะเปิ ด โอกาสให้ผูถ้ ื อ หุน้ และผูร้ บั มอบฉัน ทะลงทะเบี ยนเพื่ อเข้า ร่ว มประชุมได้ตั้ง แต่เ วลา 07.30 น. ในวัน ศุกร์ท่ี
3 กรกฏาคม 2563 ณ สถานที่ ตึก True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium  101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 และการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ด�ำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดน�ำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม
การมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำ� หนดไว้ ซึง่ เป็ นแบบที่กำ� หนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณา
ได้วา่ จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่สง่ มาด้วยล�ำดับที่ 5) ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออก
เสียงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทน
ทัง้ นี ้ กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท http://www.applicadthai.com
กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือ
      หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะน�ำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
       หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.applicadthai.com พร้อมทัง้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
       และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
              
2.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2.3 ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบ
       ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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กรณีนิติบุคคล
การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบข. (แนะน�ำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ Download
       จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.applicadthai.com พร้อมทัง้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
       และผูร้ บั มอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะน�ำให้ใช้แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
       หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.applicadthai.com พร้อมทัง้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
       และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
              
2.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2.3 ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบ
       ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ

ให้นำ� ความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุม ซึง่ มิได้มีสญ
ั าติไทยหรือซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลที่จดั
ขึน้ ตามกฏหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ภายใต้บงั คับ ดังต่อไปนี ้
3.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท  
       www.applicadthai.com  ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตรา
       (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ
3.2 หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนัน้ ตัง้ อยู่ หรือ
       โดยเจ้าหน้าที่ของนิตบิ คุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล
       เงื่อนไข ข้อจ�ำกัด หรืออ�ำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตงั้ ส�ำนักงานใหญ่
3.3 เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู้ ทน
       นิตบิ คุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของค�ำแปล พร้อมทัง้ ประทับตราส�ำคัญ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563
---------------------------------------ผู้ถือหุ้น
APP

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 07.30 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 07.30 น.)

แสดงแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนและบัตรประจำ�ตัว

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนังสือ
มอบฉันทะ และหลักฐานประกอบ
พร้อมบัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม
(เวลา 09.00 น.)
พิจารณาวาระ
การประชุมตามลำ�ดับ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำ�การนับคะแนน
โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 10

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปีแบบรูปเล่ม
---------------------------------------เรียน นักลงทุนสัมพันธ์
ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)...............................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................อีเมล...................................................................................
มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ�ำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
ที่อยูส่ ำ� หรับการจัดส่งเอกสาร
เลขที่..............................................หมู.่ .....................................................ซอย..........................................................
หมูบ่ า้ น..................................................................................อาคาร.........................................................................
ถนน...................................................................................ต�ำบล/แขวง.....................................................................
อ�ำเภอ/เขต....................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์
โดยทาง อีเมล : ir@applicadthai.com
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 11

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563

สถานทีจ
่ ด
ั ประชุม

True Digital Park ชัน้ 6 ห้อง Auditorium
101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

รถโดยสารสาธารณะ
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ลงสถานนีปณ
ุ ณวิถี ทางออก 6 เดินจาก skywalk มาแล้วเลีย้ วซ้ายเข้าอาคาร
เดินตรงขึน้ บันไดเลื่อนมาชัน้ 3 ได้ทนั ที
รถยนต์สว่ นตัว
สามารถจอดรถยนต์ ได้ท่ี True Digital Park

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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