
 

 

ที่  สก. 16/2564 
 
       16 เมษายน 2564 
 
เร่ือง  แจง้เปล่ียนรูปแบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
  2. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
  3. แบบการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  24 
กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ 
หอ้งประชมุชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์เลขท่ี 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ นัน้ 

 เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีการแพรร่ะบาดเป็นวงกวา้ง หลงัจาก
ที่พบผูต้ิดเชือ้ในหลายจงัหวดั และมีแนวโนม้การแพรร่ะบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีการกระจายในพืน้ท่ีมากขึน้ โดยภาครฐั
ไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ตระหนกัถึงการจดักิจกรรมที่มีการรวมตวักันของคนหมู่มาก เนื่องจากอาจเส่ียงต่อการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 บรษิัทไดต้ระหนกัถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการประชมุ โดย
พรอ้มที่จะปฏิบตัิตามมาตรการของรฐัอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

 ด้วยสาเหตุข้างต้น ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีอ านาจภายใตข้้อจ ากัดของกฎหมายในการพิจารณา
ก าหนดสถานที่ รูปแบบและวิธีการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทไดต้ามความเหมาะสมและสมควร) ได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
ภาครฐั จึงขอแจง้เปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายเก่ียวกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ของบริษัทยงัคงเป็นวนัและเวลาเดิมคือ วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 และมีระเบียบวาระการประชมุตามเดิม 
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้นัน้ 

 บรษิัทจะเริ่มด าเนินการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์วลา 10.00 น. ทัง้นี ้หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 และเอกสารยืนยันตวัตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท
ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ที่ Email : comsec@segroup.co.th โดยเมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อ
ผูท้ี่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 แลว้ บริษัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้
(Username ) และรหสัผ่าน ( Password ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมลท์ี่ไดส่้งมาแจง้บริษัท ส าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิัท โคโนวานซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชมุที่ไดป้ระเมิน
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ตนเองกบัส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งหากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกที่จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าว ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทแทนการเขา้รว่มประชมุแทนได ้ทัง้นี ้รายละเอียดและขอ้ปฏิบตัิ
ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสป์รากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะ สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษัท ตามแบบฟอรม์ที่ปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 3 

     
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                      
 
                                                     (นายฐากร ปิยะพนัธ)์ 

   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท ์ 02-631-1311 ต่อ 5550 



 

 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุน้มีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมำกับขอ้ปฏิบัตินีโ้ดย
ขอให้ท่ำนระบุอีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน  ให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง / ส ำเนำเอกสำร
อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ ำนำจหรอืหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนำมแลว้ พรอ้ม
เอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ดำ้นล่ำง  

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลักฐำนแสดงตัวตน  ดังกล่ำว
ขำ้งตน้ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่27 เมษำยน 2564 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ช่องทำง e-mail: comsec@segroup.co.th หรือ  

• ช่องทำงไปรษณีย:์ ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

1.2 เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ทั้งนี ้ขอควำม
กรุณำให้ท่ำนผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนแก่ผู้อื่น  กรณีที่ชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันที่ 28 เมษำยน 2564 
กรุณำติดต่อบริษัทโดยทันที  

1.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM และต้อง
ดำวนโ์หลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งในเว็บไซตท์ี่ https://www.conovance.com/support.php ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้
ท่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 120 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มในเวลำ 
10.00 น. เท่ำนัน้  

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมำด้วย 1 
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2. กรณีผู้ถือหุน้มีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะเพือ่เข้ำร่วมประชุม E-AGM  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระ
ของบรษิัท ท่ำนใดทำ่นหนึ่งดงัต่อไปนี ้เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทน  

(1) นำงกลุภัทรำ สิโรดม 
อำย ุ 65 ปี 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำกบัดแูลบรรษัทภิบำล 
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวำระ 
ทีเ่สนอในกำรประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวำระที่ 6 พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่น ๆ ในทกุวำระที่เสนอในกำรประชมุ

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 นี ้
 

(2) พลต ำรวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี 
อำย ุ 68 ปี 
ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง   
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวำระ 
ทีเ่สนอในกำรประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวำระที่ 6 พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่น ๆ ในทกุวำระที่เสนอในกำร

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 นี ้
 

ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรำกฏตำม สิ่งทีส่่งมำดว้ย 9 ในหนงัสือเชิญประชมุ และส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมที่ระบดุำ้นล่ำงนี)้ ใหบ้รษิัท ภำยในวนัที ่27 เมษำยน 2564 
ผ่ำนช่องทำงดงันี ้ 

• ทำง e-mail: comsec@segroup.co.th หรือ  
• ทำงไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ  

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 
และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ  

นิติบคุคล  

1. หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตรำประทับ
ของนิติบคุคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

2. หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม   
ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบอ ำนำจ  

ส ำหรับบุคคลทีมิ่ได้มีสัญชำติไทย หรือ นิติบคุคลจดทะเบียนต่ำงชำติ  

กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสำร ค ำแปล
ฉบบัภำษำองักฤษ ซึ่งลงนำมรบัรองค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล)  

3.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวำระใด ๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม มีดังนี ้ 

3.1  ในระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ่้ำนระบบกำร ประชมุ E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ใหบ้รษิัท ก่อนวนัประชมุผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้ 

▪ ทำง e-mail: comsec@segroup.co.th หรือ  
▪ ทำงไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

 



 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เขียนที่ _________________________________  

วนัท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________  

ขำ้พเจำ้_____________________________________________________ สญัชำติ______________________________  

อยู่บำ้นเลขท่ี__________ ถนน___________________ ต ำบล/แขวง_______________________ อ ำเภอ/เขต__________________ 

___________________________ จงัหวดั________________________________ รหสัไปรษณีย_์__________________________  

อีเมล ์(e-mail)____________________________________________________ โทรศพัท_์____________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้ จ ำนวนทัง้สิน้ รวม _______________หุน้  

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนั เขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัที่ 29 เมษำยน 2564 
เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรบัเขำ้รว่มประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ชื่อผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

อีเมล ์______________________________________________  

ลงชื่อ_______________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                      ) 

ลงชื่อ_______________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                      )  

หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ฉบับ
นี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม 
E-AGM ให้แก่บริษัท ภำยในวันที ่27 เมษำยน 2564 ผ่ำนช่องทำง ต่อไปนี ้ 

• ทำง e-mail: comsec@segroup.co.th หรือ  
• ทำงไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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แบบกำรส่งค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
Question Form for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ขำ้พเจำ้ (นำย/ นำง/ น.ส./ อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name   นำมสกลุ/Surname   
โทรศพัท/์Telephone:      อีเมล/์Email:      

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ผูร้บัมอบฉนัทะจำก       

 being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited  being a proxy of      
ขอส่งค ำถำมเก่ียวกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ของบรษิัท ดงันี ้/ would like to submit question(s) relating to 
agenda (s) for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows: 
 

วำระที่ 1  รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563   
Agenda 1  To acknowledge the Company’s performance report as of December 31, 2020 
               
              
               
วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
Agenda 2  To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020 
               
              
               
วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 ไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล 
Agenda 3  To consider and approve an allocation of profit derived from operating results for legal reserve and no dividend payment for 

the year 2020 
               
              
               
วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 4  To consider and elect the directors to replace those retiring by rotation 
               
              
               
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรและแต่งต้ังกรรมกำรเพ่ิม 
Agenda 5  To consider and approve the increase of directors and the appointment of new directors  
               
              
               
วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda 6  To Consider and Approve the Directors’ Remuneration for the Year 2021 
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วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2021   
               
              
               
วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
Agenda 8  To consider and approve the amendment of the Company’s Article of Association  
               
              
               
วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจด

ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 9  To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the decrease of the Company’s registered capital 
               
              
               
วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General Mandate) และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 10  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the General Mandate and 

amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect 
the increase of the Company’s registered capital 

               
              
               
วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจท่ัวไป (General Mandate) จ ำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่

ตรำไว้ หุ้นละ 10 บำท 
Agenda 11  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount 

of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share 
               
              
               
เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี)   
               
              
               
 


