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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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