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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
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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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