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แบบการสง่คาํถามลว่งหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

Question Form for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ น.ส./ อ่ืนๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name   นามสกลุ/Surname   

โทรศพัท/์Telephone:      อีเมล/์Email:      

� เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน)   �  ผูร้บัมอบฉนัทะจาก      

� Being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited   � Being a proxy of     

ขอส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ของบรษิัท ดงันี ้ 

Would like to submit question (s) relating to agenda (s) for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company 

as follows: 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565   

Agenda 1  To acknowledge the Company’s performance report as of December 31, 2022. 

               

              

               

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 

Agenda 2  To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022. 

               

              

               

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2565 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2565 

Agenda 3  To consider and approve no allocation of profit derived from operating results for legal reserve and no dividend 

payment for the 2022 operating result. 

               

              

               

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 4  To consider and elect the directors to replace those retired by rotation. 

               

              

               

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

Agenda 5  To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023. 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2566 

Agenda 6  To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2023. 

               

              

               

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 

Agenda 7  To consider and approve the amendment of the Company’s Article of Association. 

                 

              

               

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 8  To consider and approve the reduction 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 reduction of the Company’s 

registered capital. 

               

              

               

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 9  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. 

               

              

               

 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) จาํนวน 451,258,698 

หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Agenda 10  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. 

               

              

               

 

วารที ่11         เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

Agenda 11       Other Business (if any). 

               

              

               


