
 
 

 

ท ีAGM 001/2564 

  

วนัท ี30 มีนาคม 2564 

 

เรอืง ขอเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ผ ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

 

สงิทีสง่มาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

 2. รายงานงบการเงินประจาํปี 2563 QR Code 

3. รายนามผูส้อบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัช ี

4. อตัราเงินปันผลทเีสนอจ่ายเทยีบกบักาํไรสทุธิ และขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

5. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัแทนกรรมการทีออกตามวาระ  

6. อตัราคา่ตอบแทนกรรมการและบาํเหน็จกรรมการอิสระ  

7. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระทเีสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ 

8. ขอ้บงัคบัของบรษัิท ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) ทเีกียวขอ้งกบัการประชมุสามญัประจาํปี 

   9. เงือนไขการลงทะเบียนและหลกัฐานทตีอ้งใชเ้พือเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ 

  10.ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสอือิเล็กทรอนิกส ์

 

 ดว้ยทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ปรญิสิร ิจาํกดั (มหาชน) ครงัที 1/2564   เมอืวนัที  25  กมุภาพนัธ ์ 2564  มี

มติใหเ้รยีกประชมุสามญัประจาํปี  2564  ในวนัพฤหสับดีท ี 29  เมษายน  2564  โดยจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ ่านสอื

อิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว  เปิดใหล้งทะเบียนตงัแตเ่วลา 12.00 น. และเรมิประชมุเวลา 14.00 น. ณ หอ้ง

ประชมุ บรษัิท ปรญิสริ ิ จาํกดั (มหาชน)   เลขที 244   ถนนวชัรพล  แขวงทา่แรง้ เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพอื

พิจารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปน ี

  

ระเบียบวาระท ี1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพอืรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชีสนิสดุวนัท ี 31 ธนัวาคม 2563 

และรายงานประจาํปี 2563 ใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบ รายละเอยีดตามสงิทีสง่มาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุสามญัประจาํปี รบัทราบผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ สาํหรบัปีบญัชีสนิสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 และรบัรองรายงาน

ประจาํปี 2563 

 

ระเบียบวาระท ี2 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจาํปี 2563 พรอ้มทงัรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 

2563 ซึงได้ร ับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 

 



 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุ และพิจารณางบการเงินประจาํปี 2563รว่มกบั 

      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้เห็นวา่ งบการเงินของบรษัิทประจาํปี 2563 นนั เป็นงบการเงินที

      ถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามญัประจาํปีพจิารณาและ

อนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2563 สาํหรบัรอบปีบญัชีสนิสดุวนัที 31ธันวาคม 2563 ซงึ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ รายละเอยีดปรากฎตามสงิทีสง่มาดว้ย 2 

   

ระเบียบวาระท ี3 พิจารณาและอนุมตัิแต่งตังผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชสีนิสุดวันที 31ธันวาคม  2564 

และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพอืใหท้ปีระชมุพิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท

ประจาํปี 2564 ตามทพีระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 58 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท และไดพิ้จารณา

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทงัไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ 

เพือขออนมุตัิ นายวิโรจน ์สจัจธรรมนุกูลผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 5128 หรือ นางสาว

สมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีร ับอนุญาตเลขที 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ ์       

มงัจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8125  หรือ นางสาวระวีวรรณ  ชืนชม ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตเลขที  7487   จากบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีประจาํปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีจาํนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท 

สาํหรบัค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

ประจาํปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซึงกาํหนดใหท้ีประชุมสามัญ

ประจาํปี พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี และโดยการ

เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้   เห็นสมควร

เสนอใหท้ปีระชมุสามญัประจาํปีพิจารณาและอนมุตัิใหแ้ตง่ตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบ

บญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด ตามรายชือต่อไปนีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 

ประจาํปี 2564 

    1. นายวิโรจน ์  สจัจธรรมนกุูล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5128  หรอื  

2. นางสาวสมจินตนา   พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5599  หรอื  

3. นางสาวสภุาภรณ ์    มงัจิตร               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8125  หรอื  

4. นางสาวระวีวรรณ    ชืนชม  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7487     

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีทา่นใดทา่นหนงึเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบรษัิทและงบการเงินรวม และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2564   เป็นจาํนวน 

3,600,000  บาท  รายละเอยีดปรากฎตามสงิทีสง่มาดว้ย 3 

 

 



 
 

 

  ผูส้อบบญัชีทีเสนอแต่งตังนนั เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผูส้อบบัญชีของบริษัท

ยอ่ย ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทเีสนอมานนัไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สียกบับริษัท/

บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

  ทงันี นายวิโรจน ์สจัจธรรมนกุูลหรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์หรือ นางสาว

สภุาภรณ ์มงัจิตร  หรอื นางสาวระวีวรรณ  ชืนชม  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยทงั 7 แห่ง 

ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริออกซิเจน  (2017) จาํกัด, บริษัท ปริญเวนเจอร ์จาํกัด , 

บรษัิท ปรญิสริ ิโอโซโน ่จาํกดั , บรษัิท เพลินนาร ีมอลล ์จาํกดั , บรษัิท  ปรญิเอนเนอรจี์   

 จาํกัด , บริษัท เพลินแลนด ์ จาํกดั และบริษัท เอโฟรเ์วนเจอร ์จาํกดั และเป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทรว่มจาํนวน 2 แหง่  คือ บรษัิท วิมานอดุร จาํกดั และบริษัท อดุรในฝัน จาํกดั  ซึง

มีค่าสอบบญัชีบรษัิท  บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ทงัสนิ 10  บรษัิท จาํนวน 3,600,000 บาท 

สาํหรบัคา่บรกิารอนื (non-audit fee) ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา บริษัท บริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม ไม่มีการรบับริการอืน  จากบริษัทสอบบญัชีทีผูส้อบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสงักดั 

  อนงึ ในปี 2563 บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั คิดคา่ตอบแทน

เป็นจาํนวน 3,370,000 บาทโดยในปี 2564 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีเพมิขนึในอตัรา 6.82 

ซงึคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีทีเสนอ) ปี 2563 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ 2,010,000  บาท 2,010,000  บาท 

คา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 1,590,000 บาท   1,360,000   บาท 

คา่บรกิารอนื  ไมม่ ี ไมม่ ี

รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี 3,600,000 บาท 3,370,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาและอนมุตัจิดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และอนมุตัจ่ิายเงินปันผล 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิท  

 ขอ้ 57 กาํหนดวา่ บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองเป็นจาํนวนไม ่

 นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา   (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุ 

 สาํรองนีจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ทงันี งบการเงินสาํหรบัรอบบญัชีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562ทไีดร้บัการ 

                                                 ตรวจสอบแลว้ของบรษัิท ปรากฎวา่บรษัิทมีกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมประจาํปี  เท่ากบั  

                                                120,107,184.48  บาท และบรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมต่าํกว่ารอ้ยละ 30  ของกาํไร 

                                                สทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเห็นดงันี  

1) บรษัิทไดจ้ดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทครบถว้นรอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน จาํนวนทงัสนิ 127,604,940.10 บาทแลว้จึงไมต่อ้งจดัสรรเพมิเติมอีก  

 



 
 

 

 2) บรษัิทมีกาํไรสทุธิอยูที่   302,234,153.00  บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมต่าํกวา่

รอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสาํรองตามกฎหมายแลว้ ทงันี คณะกรรมการบรษัิท 

พิจาณาแลว้มคีวามเห็นวา่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้สมควรอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสทุธิ

ของบรษัิท สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท จาํนวน 1,220,011,755 

หุน้ ในอตัรา 0.06  บาท ตอ่หุน้ เป็นเงินจาํนวน 73,200,705.30 บาท บาท โดยจ่ายแก่ผูถ้ือหุน้ 

ทมีีรายชือปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date) ทมีีสทิธิรบัเงินปันผล  ในวนัท ี

18 มีนาคม 2564 และใหม้กีารจา่ยเงินปันผลดงักลา่ว ในวนัท ี 21  พฤษภาคม 2564 

รายละเอยีดปรากฎตามสงิทีสง่มาดว้ย 4    

 

ระเบียบวาระที 5 พจิารณาและอนมุตัิแตง่ตงักรรมการแทนผูท้พีน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ขอ้ 22 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่เป็น

อตัรา 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการทจีะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที

ใกลที้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ตามวาระนนั อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่ง

อีกก็ได ้

  ในปีนีกรรมการทีมีรายชือดงัต่อไปนีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 2 ทา่น โดยใหก้าร 

 พน้จากตาํแหนง่มีผลในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครงัที 1/2564 

   1.  ผศ. มนตผ์กา  วงษา  เสนอเป็นกรรมการบรษัิท  

  2.  ดร. วิลาวลัย ์  ธรรมชาติ  เสนอเป็นกรรมการบรษัิท 

  รายละเอยีดประวตัิโดยสรุปของบคุคลทจีะเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 เพอืพิจารณาอนมุตัิ  

  ผศ. มนตผ์กา  วงษา และ ดร. วิลาวลัย ์ ธรรมชาติ ทงัสองทา่นไดร้บัเลือกตงัจากที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิท ในปี 2561 ซงึจะครบวาระในการ

ดาํรงตาํแหนง่ในการประชมุสามญัประจาํปีน ี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผศ.มนตผ์กา วงษา และ ดร.วิลาวลัย ์ ธรรมชาติ  ทงัสองทา่น

เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ซงึถือเป็นกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียจงึไม่

สามารถรว่มพจิารณาในวาระนไีด ้ จึงนาํเสนอทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณาและ

อนมุตัิแตง่ตงักรรมการแทนทผีูท้พีน้จากตาํแหนง่ตามวาระตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิท ซงึไมร่วมกรรมการผูท้มีีสว่นไดส้ว่นเสีย ไดร้ว่มกนัพจิารณาคณุสมบตั ิ

ในดา้นตา่งๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษัิทในชว่งทผีา่นมา โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคณุวฒิุ  ความรู ้  ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจ

ทเีกียวขอ้งอนัจะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษัิท  มีความรบัผิดชอบปฏิบตัิหนา้ที

ดว้ยความระมดัระวงัและซอืสตัยส์จุรติมาโดยตลอดระยะเวลาทีดาํรงตาํแหนง่อยู่เดมิ การใช้

ดลุพินิจอยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด คณะกรรมการบรษัิทซงึไมร่วมกรรมการผูท้มีีสว่นไดส้ว่นเสยี จงึ

เห็นวา่ กรรมการทงัสองทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษัิทตอ่ไป

อีกวาระหนงึ 



 
 

 

  รายละเอยีดเกียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์

การทาํงาน  การเป็นกรรมการในบรษัิทอนื รายละเอียดปรากฎตามสงิทีสง่มาดว้ย 5 

 

ระเบียบวาระท ี 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จ

 กรรมการอิสระสาํหรับผลประกอบการประจาํปี  2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสนิไมเ่กิน  3,828,000 บาท สว่น

เงินบาํเหน็จกรรมการอิสระสาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2563  เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสนิ

ไมเ่กิน  732,000  บาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดยอ่ย ปี 2564 ปี 2563 

คา่เบยีประชมุ/คา่พาหนะ  

1. ประธานกรรมการบรษัิท 

2. กรรมการบรษัิท และกรรมการชดุยอ่ย 

 

ไมม่ ี

    150,000    บาท 

 

ไมม่ ี

150,000     บาท 

คา่ตอบแทนกรรมการ 3,828,000   บาท        3,288,000   บาท 

คา่ตอบแทนอืนๆ  ไมม่ ี ไมม่ ี

รวม 3,828,000  บาท 3,438,000    บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมือพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ทาง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลนักรองอย่างละเอียดถึงความ

เหมาะสมประการต่างๆและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษัทแลว้ เห็นสมควร

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราทีเสนอ กล่าวคือไม่เพิมค่าตอบแทน

กรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2564 และเห็นสมควรกําหนดบําเหน็จกรรมการอิสระ สาํหรับผล

ประกอบการปี 2563 เป็นจาํนวนเงินทงัสนิไมเ่กิน 732,000  บาท รายละเอียดปรากฎตาม

สงิทีสง่มาดว้ย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และอนมุตัเิงินบาํเหน็จกรรมการ 

 อิสระ สาํหรบัผลประกอบการปี 2563 

 

จึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ตามวนัและเวลาทีระบไุวข้า้งตน้ บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพอืเขา้รว่มประชมุผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตงัแตเ่วลา 

12.00 น. โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสง่เอกสารยืนยนัตวัตนลว่งหนา้มายงั เพอืยืนยนัตวัตน ได ้2 ช่องทาง ดงัน ี  

 1. อีเมลล ์(Email Address) : nutchunan@prinsiri.com  

 2. สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาท ี เลขานกุารบรษัิท   

   บรษัิท ปรญิสิร ิ จาํกดั  (มหาชน) เลขที  244 ถนนวชัรพล 

                 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230    

 



 
 

 

เพอืรบัชือผูใ้ช ้ “USERNAME” และรหสัผ่าน  “PASSWORD” สาํหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ไดต้งัแตบ่ดันี จนถึงวนัที  23 เมษายน  2564 โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอนื 

หรอืกรรมการอิสระที บรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทนทา่นไดร้ายละเอียดแนวปฏิบตัิในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฏตาม สงิทีส่งมาด้วย 9 

 

หากทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง และประสงคที์จะแต่งตงับคุคลอืนเขา้ประชุม และ

ออกเสยีงแทนตนในการประชมุครงันี โปรดมอบฉนัทะใหบ้คุคลอนื หรือนางอัญชลี พิพัฒนเสรญิ อายุ 69 ปี บ้านเลขท ี

109/2 หมู่ท ี9 ตาํบลบางกรวย จังหวัดนนทบุร ีในฐานะกรรมการอิสระ ซงึเป็นกรรมการผูท้ีไม่มีสว่นไดส้ว่นเสียพิเศษที

แตกตา่งจากกรรมการทา่นอนืๆในทกุวาระทีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออก

เสียงลงมติแทนท่านตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม ในแบบหนงัสือมอบฉันทะทีแนบมา

พรอ้มกนันี รายละเอียดปรากฎตามสงิทีสง่มาดว้ย 7 

  

อนงึ  บรษัิทไดก้าํหนด วนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปี 

2564 ในวนัท ี18 มีนาคม    2564 

 

 จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               นายชยัรตัน ์โกวิทจินดาชยั 

                  เลขานกุรรมการบรษัิท    

      






























































