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ท่ี	APP_MG630502

	 ตำมท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ำกดั	 (มหำชน)	 (“บรษัิท”)	ครัง้ท่ี	3/2563	ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุรท่ี์	3	 เมษำยน	
2563	ไดพิ้จำรณำและมีมตอินมุตัใิหเ้ลื่อนกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	จำกเดมิท่ีก�ำหนดไวใ้นวนัศกุรท่ี์	17	เมษำยน	2563	
ออกไปก่อน	โดยยกเลิกก�ำหนดวนัประชมุและวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	รวมทัง้ยกเลิกวนัก�ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สทิธิเขำ้รว่มประชมุ	(Record	Date)	ท่ีก�ำหนดไวเ้ดมิ	เม่ือวนัท่ี	23	มีนำคม	2563

	 เน่ืองจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ	2019	 (COVID-19)	 มีแนวโนม้กำรแพรร่ะบำดเพ่ิมขึน้อย่ำง
รวดเรว็และตอ่เน่ือง	ประกอบกบันำยกรฐัมนตรโีดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรไีดมี้ประกำศสถำนกำรณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งท่ีทั่วรำช
อำณำจกัร	ณ	วนัท่ี	25	มีนำคม	2563	ซึง่มีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี	26	มีนำคม	2563	เป็นตน้ไป	รวมถงึขอ้ก�ำหนดท่ีออกตำมควำมในมำตรำ	
9	แหง่พระรำชก�ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณฉ์กุเฉิน	พ.ศ.	2548	(ฉบบัท่ี	1)	และประกำศกรุงเทพมหำนคร	เรือ่งสั่งปิดสถำนท่ี
เป็นกำรชั่วครำว	(ฉบบัท่ี	4)	ณ	วนัท่ี	27	มีนำคม	2563	ท่ีไดข้อควำมรว่มมือใหพิ้จำรณำถงึควำมจ�ำเป็นในกำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของ
กำรรวมกลุม่คนเป็นจ�ำนวนมำก	ซึ่งมีควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำใหก้ำรแพรร่ะบำดเกิดขึน้และกระจำยสูบ่คุคลทั่วไปไดโ้ดยง่ำย	ประกอบกบัไดมี้
ประกำศหวัหนำ้ผูร้บัผิดชอบในกำรแกไ้ขสถำนกำรณฉ์กุเฉินในสว่นท่ีเก่ียวกบัควำมมั่นคง	เรือ่ง	หำ้มกำรชมุนมุ	กำรท�ำกิจกรรม	กำรมั่วสมุ	
เม่ือวนัท่ี	3	 เมษำยน	2563	ก�ำหนดหำ้มกำรชมุนมุ	กำรท�ำกิจกรรม	หรอืกำรมั่วสมุในลกัษณะท่ีเสี่ยงตอ่กำรแพรเ่ชือ้โรค	ณ	 ท่ีใดๆ	ทั่วรำช
อำณำจกัร	 เวน้แตเ่ป็นกำรท�ำกิจกรรมภำยในครอบครวัท่ีอยูใ่นเคหสถำนของตนเอง	หรอืกิจกรรมของทำงรำชกำร	ซึง่มีมำตรกำรเวน้ระยะ
ห่ำงระหวำ่งบคุคลท่ีปลอดภยั	ดงันัน้	 เพ่ือปอ้งกนัและลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้	 อีกทัง้บรษัิทฯ	 มีควำมห่วงใยตอ่สขุภำพ
และควำมปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นรว่มในกำรจดัประชมุเป็นอยำ่งย่ิง	รวมทัง้เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรของกรมควบคมุโรค	
กระทรวงสำธำรณสขุ	เป็นตน้

สิ่งทีส่่งมาดว้ย :	 1.	ส �ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562
	 	 2.	รำยงำนประจ�ำปี	2562	ในรูปแบบรหสัควิอำร	์(QR-Code)	ซึง่ประกอบดว้ย	งบกำรเงินปี	2562	
																																และขอ้มลูบรษัิทโดยสรุปปี	2562		
	 	 3.	หนงัสือมอบฉนัทะแบบ	ก.	และแบบ	ข.
	 	 4.	รำยนำมและประวตัขิองบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำร
																																แทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหนง่ตำมวำระ	
	 	 5.	รำยละเอียดกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบท่ีเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้
	 	 6.	นิยำม	“กรรมกำรอิสระ”
	 	 7.	ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
	 	 8.	ค�ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน	กำรมอบฉนัทะ	เอกสำร	และหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุ
																																ตอ้งน�ำมำแสดงในวนัประชมุ
	 	 9.	ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563
	 	 10.	แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ�ำปีแบบรูปเลม่
	 	 11.	แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563
	 	 12.	แบบฟอรม์ลงทะเบียน	(ตอ้งน�ำมำในวนัประชมุ)

เร่ือง :	ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563
เรียน :	ทำ่นผูถื้อหุน้	บรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ำกดั	(มหำชน)

วนัท่ี	29	พฤษภำคม	2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 
บริษัท แอพพลิแคด จำากัด (มหาชน)
----------------------------------------
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2562

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	::		บรษัิทไดส้รุปผลกำรด�ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ	ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2562	ซึง่ปรำกฏ
ในรำยงำนประจ�ำปี	2562	ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัควิอำร	์(QR-Code)	พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้	
(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่2) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิท	ประจ�ำปี	2562	
โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล�ำดบัท่ี	2

 การลงมต	ิ:	วำระนีเ้ป็นวำระแจง้เพ่ือรบัทรำบ	จงึไมมี่กำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	 :	 เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	มำตรำ	112	 	และขอ้บงัคบัของ
บรษัิท	ขอ้	55.	ซึง่ก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรท�ำงบดลุ	และบญัชีก�ำไรขำดทนุ	ณ	วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปี	เพ่ือพิจำรณำอนมุตั	ิโดยคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน�ำเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	 :	 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษัิทส�ำหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2562	ซึง่ไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้	รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	2562	
(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่2)

 การลงมต	ิ:	วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :	บริษัทไดจ้ัดใหมี้กำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562		เม่ือวนัท่ี	25กันยำยน	2562		โดย
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้	ครัง้ท่ี	1/2562	ท่ีไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม
ฉบบันี	้		(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1)

 ความเห็นของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวมีกำรบนัทึกขอ้มลูไวอ้ย่ำง
ถกูตอ้งและครบถว้น	จึงเห็นสมควรรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี	1/2562	ซึ่งไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี		25	กนัยำยน	2562
 
 การลงมติ	:	วำระนีต้อ้งผ่ำนมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษัิท”)	ครัง้ท่ี	4/2563	เม่ือวนัพธุท่ี		13	พฤษภำคม	2563	ได้
มีมตใิหจ้ดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563	ในวนัศกุรท่ี์	3	กรกฎำคม	2563	เวลำ	09.00	น.	ณ	สถำนท่ี	ตกึ	True	Digital	Park	ชัน้	6	
หอ้ง	Auditorium	101	ถนนสขุมุวิท	แขวงบำงจำก	เขตพระโขนง	กรุงเทพมหำนคร		และวนัก�ำหนดสทิธิผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	(Record	Date)		วนัท่ี	27	พฤษภำคม	2563	โดยมีวำระกำรประชมุ	ดงัตอ่ไปนี้
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรของบริษัทฯ 
               สำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 :	ตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ	ก�ำหนดใหจ้่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ	
40	ของก�ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิทฯ	ในแตล่ะปี	ภำยหลงักำรหกัภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลและกำรจดัสรรทนุส�ำรองตำม
กฎหมำย	อยำ่งไรก็ตำม	บรษัิทฯ	อำจพิจำรณำจำ่ยเงินปันผลแตกตำ่งไปจำกนโยบำยท่ีก�ำหนดไวไ้ด	้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร	ฐำนะ
กำรเงิน	สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน	และควำมจ�ำเป็นในกำรใชเ้งินทนุหมนุเวียนในกำรบรหิำรกิจกำร	และแผนกำรขยำยธรุกิจในอนำคต	รวม
ถงึภำวะเศรษฐกิจ	และขอ้บงัคบับรษัิทขอ้	47	ระบวุำ่	หำ้มมิใหป้ระกำศอนญุำตจำ่ยเงินปันผล	นอกจำกโดยมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้	หรอื
มตขิองคณะกรรมกำรกรณีท่ีมีกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล	และขอ้บงัคบับรษัิทขอ้	48	ระบวุำ่	คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงินปันผลระหวำ่ง
กำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้ครำวได	้เม่ือปรำกฏแก่กรรมกำรวำ่	บรษัิทฯ	มีก�ำไรพอสมควรท่ีจะกระท�ำเชน่นัน้ได	้และเม่ือไดจ้ำ่ยเงินปันผลแลว้
ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวตอ่ไป

	 ผลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทฯ	ส�ำหรบังวดตัง้แตว่นัท่ี	1	มกรำคม	ถงึวนัท่ี	31	ธนัวำคม	2562	ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
จำกบรษัิท	กรนิทร	์ออดทิ	จ�ำกดั	แลว้	บรษัิทฯ	มีก�ำไรสทุธิเป็นจ�ำนวน		52,941,260	บำท	(หำ้สบิสองลำ้นเกำ้แสนสี่หม่ืนหนึง่พนัสองรอ้ยหก
สบิบำทถว้น)	

	 ทัง้นี	้เน่ืองจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	2019	(COVID-19)	ท�ำใหบ้รษัิทฯ	ไมส่ำมำรถจดัประชมุผูถื้อ
หุน้สำมญัเพ่ืออนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผลประจ�ำปี	คณะกรรมกำรจงึไดพิ้จำรณำจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุน้ละ	0.10	บำท	รวมเป็น
จ�ำนวนเงินทัง้สิน้	28,000,000	บำท	(ย่ีสบิแปดลำ้นบำทถว้น)	และจดัสรรเงินก�ำไรสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน	2,647,000	
บำท	(สองลำ้นหกแสนสี่หม่ืนเจ็ดพนับำทถว้น)	โดยก�ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล	(Record	date)	ในวนัท่ี	17	เมษำยน	2563	
และก�ำหนดวนัจำ่ยเงินปันผลในวนัท่ี	30	เมษำยน	2563	ตำมมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ครัง้ท่ี	3/2563	เม่ือวนัท่ี	3	เมษำยน	2563

 ความเห็นของคณะกรรมการ	 :	คณะกรรมกำรไดมี้มติใหร้ำยงำนต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทรำบเก่ียวกบักำรจ่ำย
เงินปันผลระหวำ่งกำลใหก้บัผูถื้อหุน้	ซึง่ไดจ้ำ่ยไปแลว้ในอตัรำหุน้ละ	0.10	บำท	คดิเป็นเงินจ�ำนวนทัง้สิน้	28,000,000	บำท	(ย่ีสบิแปดลำ้น
บำทถว้น)	เม่ือวนัท่ี	30	เมษำยน	2563	
 
 การลงมต	ิ:	วำระนีเ้ป็นวำระแจง้เพ่ือรบัทรำบ	จงึไมมี่กำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	มำตรำ	71	และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	18.	ก�ำหนด
ไวว้ำ่	ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุคร้งั	กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต�ำแหนง่จ�ำนวนหนึง่ในสำม	(1/3)	โดยอตัรำ	ถำ้จ�ำนวนกรรมกำรจะแบง่
ออกใหเ้ป็นสำมสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ�ำนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม	(1/3)	กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต�ำแหนง่ในปีแรก	และปีท่ี
สองภำยหลงัจำกจดทะเบียนบรษัิทนัน้	ใหจ้บัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก	สว่นปีหลงัๆ	ตอ่ไป	ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต�ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผูอ้อกจำก
ต�ำแหนง่	โดยกรรมกำรผูอ้อกจำกต�ำแหนง่ไปนัน้อำจไดเ้ลือกเขำ้รบัต�ำแหนง่อีกได	้ซึง่กรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหนง่ตำมวำระในกำรประชมุ
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	มีจ�ำนวน	3	ทำ่น	ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี้

	 	 1.	นำยประภำส	ตัง้อดลุยร์ตัน	์					 กรรมกำร	
	 	 2.	นำงสำวฐิตพิร	ฉำไธสง											 กรรมกำร
	 	 3.	นำยจีระวฒัน	์กลุทรพัยอ์ดุม	 กรรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบ

	 ทัง้นี	้บรษัิทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเพ่ือรบักำรพิจำรณำคดัเลอืกเป็นกรรมกำรบรษัิท		โดยได้
ประกำศผำ่นระบบกำรแจง้ขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและไดเ้ผยแพรผ่ำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบรษัิท	ตัง้แตว่นัท่ี	14–18	กมุภำพนัธ	์
2563	เม่ือครบก�ำหนดแลว้ปรำกฏวำ่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบักำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบรษัิท
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ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง

2563 2562

1. คณะกรรมการบริษัท

        ● ประธานกรรมการ 30,000 บาท 30,000 บาท    

        ● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 17,500 บาท 17,500 บาท   

        ● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5,000 บาท 5,000 บาท   

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

        ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 30,000 บาท   

        ● กรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท 17,500 บาท   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :	ตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	มำตรำ	90	และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	33.	ก�ำหนด
ใหก้รรมกำรมีสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษัิทในรูปของเงินรำงวลั	 เบีย้ประชมุ	บ�ำเหน็จ	โบนสั	หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน	
ตำมขอ้บงัคบัหรอืตำมท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ	ซึง่อำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนแนน่อนหรอืวำงเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก�ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ	
ไป	หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได	้และนอกจำกนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิำรตำ่งๆ	ตำมระเบียบของบรษัิท	
โดยตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท	ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำร	 ในอนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผล
ประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำน	หรอืลกูจำ้งของบรษัิท	และกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนจะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบักำรด�ำรงคณุสมบตัขิองกรรมกำร
ท่ีเป็นอิสระ	ตำมท่ีกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะก�ำหนด
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำและอนมุตักิำรก�ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี	2563		โดยมีรำยละเอียด	ดงันี ้

	 1.	คำ่ตอบแทนเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุ

 การลงมต	ิ:	วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำมของจ�ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563	พิจำรณำ
และอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหนง่ตำมวำระทัง้	3	ทำ่น	ซึง่มีรำยช่ือดงัตอ่ไปนี	้นำยประภำส	ตัง้อดลุยร์ตัน,์		นำงสำวฐิตพิร	ฉำไธ
สง	และนำยจีระวฒัน	์กลุทรพัยอ์ดุม	กลบัเขำ้ด�ำรงต�ำแหนง่ของบรษัิทอีกวำระหนึง่
 
	 ทัง้นี	้บรษัิทไดแ้นบประวตัขิองกรรมกำรทัง้	3	ทำ่น	(สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่4)	รำยละเอียดนิยำมกรรมกำรอิสระ	(สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล�าดบัที ่6)	และรำยงำนประจ�ำปีภำยใตห้วัขอ้เรือ่งกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร (สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่2 ในรูปแบบ QR- Code)

 การลงมต	ิ:	วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2563

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ตำมพระรำชบญัญตับิรษัิทมหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535		มำตรำ	120	และมำตรำ	121	และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทขอ้	58	ก�ำหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ�ำปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี	โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อำจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึง่ออกไปนัน้
กลบัเขำ้ต�ำแหนง่อีกก็ได้

	 ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้	59	ก�ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีควรไดร้บัคำ่ตอบแทนเทำ่ใด	ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก�ำหนด	และขอ้บงัคบัของบรษัิท
ขอ้	60	ก�ำหนดใหก้รรมกำร	พนกังำน	ลกูจำ้ง	หรอืผูด้ �ำรงต�ำแหนง่หนำ้ท่ีใดๆ	ของบรษัิทเวลำอยูใ่นต�ำแหนง่นัน้ๆ	จะเลอืกเอำมำเป็นต�ำแหนง่
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไมไ่ด้

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	:	คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563	พิจำรณำ
และอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจำก	บรษัิท	กรนิทร	์ออดทิ	จ�ำกดั	เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท	ประจ�ำปี	2563		ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี้

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล	:	ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	ครัง้ท่ี	4/2563	ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี	13	พฤษภำคม	2563	ไดมี้มติอนมุตัิ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	ขอ้	28.	 โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดิมของขอ้บงัคบัขอ้	28.	และใชข้อ้ควำมใหม	่ โดยรำยละเอียดของขอ้บงัคบัใน
สว่นท่ีมิไดเ้สนอใหมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเตมิใหค้งไวเ้ชน่เดมิ	เพ่ือใหก้ำรจดัประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถื้อหุน้มีควำมคลอ่งตวัมำกขึน้	
โดยด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย	ประกำศ	หรอืค�ำชีแ้จงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส	์รวมทัง้ท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
ใดๆ	ตอ่ไป
	 ในกำรนี	้เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัใินมำตรำ	31	แหง่	พ.ร.บ.บรษัิทมหำชนจ�ำกดั	และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	ขอ้	3.	กำรเพ่ิมเตมิ
หรอืแกไ้ขใดๆ	ในขอ้บงัคบันีก็้ดี	หรอืในขอ้ก�ำหนดในหนงัสือบรคิณหส์นธิก็ดี	จะกระท�ำไดต้อ่เม่ือไดร้บัมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่	(3/4)	ของจ�ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

 ความเหน็ของคณะกรรมการ	 :	 เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจำรณำอนมุตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	ขอ้	28.	โดยใหย้กเลกิ
ขอ้ควำมเดิมของขอ้บงัคบัขอ้	28.	และใชข้อ้ควำมใหม	่ โดยรำยละเอียดของขอ้บงัคบัในสว่นท่ีมิไดเ้สนอใหมี้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมใหค้งไวเ้ชน่
เดิม	 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย	ประกำศ	หรอืค�ำชีแ้จงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง	 โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ขและเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	
ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่

1.   นายเจษฏา     หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

2.   นางสาวกรรณิการ์     วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

3.   นายจิโรจ     ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

4.   นางสาวนงลักษณ์     พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713

5.   นางสุมนา     เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

 การลงมต	ิ:	วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

	 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ �ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี	และแสดงควำมเหน็ตอ่งบกำรเงินของบรษัิทได	้	ในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำตดงักลำ่วขำ้งตน้ไมส่ำมำรถปฏิบตัหินำ้ท่ีไดใ้ห	้บรษัิท	กรนิทร	์ออดทิ	จ�ำกดั	จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอ่ืนของ	บรษัิท	กรนิ
ทร	์ออดทิ	จ�ำกดั	เป็นผูป้ฏิบตัหินำ้ท่ีแทนได	้โดยก�ำหนดคำ่ตอบแทนในกำรตรวจสอบบญัชีประจ�ำปี	2563		เป็นจ�ำนวนเงินไมเ่กิน	2,355,000	
บำท

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท



10 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร	 ซึ่งเป็นกำร
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส	์ จะตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ย
กวำ่กึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด	จงึจะครบเป็น
องคป์ระชมุ
	 นอกเหนือจำกขอ้ก�ำหนดในวรรคแรก	ในกรณี
เป็นกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส	์กรรมกำรท่ีเขำ้
ร่วมประชุมทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในรำชอำณำจกัร	และ
กรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชมุจ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่หนึง่
ในสำมขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกัน	 และจะตอ้งกระท�ำผ่ำนระบบควบคุมกำร
ประชุมท่ีมีกระบวนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ดำ้นสำรสนเทศโดยใหมี้กำรบนัทึกเสียง	หรือทัง้เสียง
และภำพ	(แลว้แตก่รณี)	ของกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุ
ทุกคนตลอดกำรประชุม	 รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอรท่ี์เกิดจำกกำรบนัทึกดงักล่ำว	และระบบ
ควบคมุกำรประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐำนเป็นไป
ตำม	ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร	เรือ่ง	มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั
ของกำรประชมุผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส	์พ.ศ.	2557	รวม
ถงึท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ
	 ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม
คณะกรรมกำร	 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ท่ีประชุม	 หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ท่ีได	้ ถ้ำมีรอง
ประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน	
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร	หรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัหินำ้ท่ีไดใ้หก้รรมกำรซึง่มำประชมุเลอืกกรรมกำร
คนหนึง่ขึน้เป็นประธำนในท่ีประชมุ

28 	 ในกำรประชมุคณะกรรมกำร	ซึง่
เป็นกำรประชุมด้วยตนเองหรือโดยกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ จะต้องมี
กรรมกำรมำประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด	จงึจะครบเป็นองค์
ประชมุ	
	 ในกรณีท่ีมีกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส	์กำรด�ำเนินกำรจะตอ้งเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ีกฏหมำย
ก�ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำน
ท่ีประชมุคณะกรรมกำร	ในกรณีท่ีประธำน
กรรมกำรไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ำมำรถ
ปฏิบตัหินำ้ท่ีได	้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร
ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน	ถำ้
ไม่มีรองประธำนกรรมกำร	 หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็น
ประธำนในท่ีประชมุ

ข้อบังคับเดิมข้อ ข้อบังคับใหม่

 การลงมต	ิ:	วำระนีต้อ้งผำ่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ�ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ
	 	 					และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน

	 .................................................................................
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



11บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มห�ชน)

ขอแสดงควำมนบัถือ	
บรษัิท	แอพพลแิคด	จ�ำกดั	(มหำชน)

                        
(ผศ.ดร.	ประเสรฐิ				คนัธมำนนท)์

ประธำนกรรมกำร

	 ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ไดก้�ำหนดวนัก�ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ประจ�ำปี	2563	(Record	Date)	ในวนัท่ี	
27	พฤษภำคม	2563	ดงันัน้	จงึขอเรยีนเชิญทำ่นผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	ตำมวนั	เวลำ	และสถำนท่ีดงักลำ่ว	
รำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนท่ีจดัประชมุปรำกฎตำมเอกสำร (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่11) โดยบรษัิทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลำ	
07.30	น.	เป็นตน้ไป	ส�ำหรบัผูถื้อหุน้	และ	/	หรอื	ผูร้บัมอบฉนัทะ	ท่ีประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุในครัง้นี	้โปรดน�ำเอกสำรหรอืหลกัฐำนเพ่ือแสดง
ตนในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้	ตำมรำยละเอียดท่ีแจง้ไวใ้น (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่8)	มำแสดงเพ่ือสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุ	ในกรณีท่ี
ผูถื้อหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง	และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ประชมุและออกเสยีงแทนตน	โปรดใชห้นงัสอื
มอบฉนัทะแบบ	ก.	หรอืแบบ	ข.	แบบใดแบบหนึง่	(แนะน�ำใหใ้ชแ้บบ	ข.)	ตำมเอกสำร	(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่3)	และเพ่ือเป็นกำรรกัษำ
สทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กรณีไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง	และมีควำมประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ	และ
กรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทเขำ้ประชมุและออกเสยีงแทนตน	ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะ	ใหก้รรมกำรอิสระ	และกรรมกำรตรวจสอบของ
บรษัิทดงัมีรำยช่ือ	และรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร	(สิ่งท่ีสง่มำดว้ยล�ำดบัท่ี	5)	เพ่ือเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้
ได้

	 เพ่ือใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2563	เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย	และสะดวก	รวดเรว็ย่ิงขึน้	ขอใหผู้้
ถือหุน้ศกึษำค�ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน	กำรออกเสียงลงคะแนน	กำรมอบฉนัทะ	และหลกัฐำนแสดงตนเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้	ดงัมี
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร	(สิง่ทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่8)	โดยบรษัิทจะด�ำเนินกำรประชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวกบักำร
ประชมุผูถื้อหุน้ปรำกฏตำมเอกสำร	(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่7)

	 กรณีผูถื้อหุน้ทำ่นใดมีควำมประสงคจ์ะขอรบัรำยงำนประจ�ำปี	2562	ในรูปแบบหนงัสือ	 โปรดกรอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์ซึง่
ไดแ้นบมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี	้(สิ่งทีส่่งมาดว้ยล�าดบัที ่10)


