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(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)
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(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

20

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

