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หนา้ 1 
 

ที่ ADC 015/2564 

 วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
  2.  เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

3.  รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินของบริษัท  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)  

 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้ี
มติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษิัท ชัน้ 11 
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่28 เมษายน 2563   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  28 เมษายน 
2563 โดยบริษัทไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนันับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไดม้ีการบันทึก
อย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ   วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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หนา้ 2 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท บริษัทไดจ้ัดท างบทางการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ไดผ่้านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรพัยร์วม  43,298 48,795 
หนีสิ้นรวม 25,863 30,321 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 17,435 18,474 
รวมรายได ้ 5,243 7,711 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,048 1,167 

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท 

(207) 704 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อหุน้) (0.19) 0.09 
 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการไมจ่ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั
บริษัท ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
ห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน และหา้มบรษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองจนครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ กล่าวคือ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันัน้ บรษิัทจึง
ไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองอีก  
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หนา้ 3 
 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติเห็นชอบ
ใหบ้รษิัทไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบรษิัทตอ้งมีการส ารอง
เงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท อีกทั้งในปี 2563 นี ้บริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทุน โดยที่บริษัทไดก้ าหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีและหลังหกัส ารองตาม
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อ
หุน้เป็นหลกั เช่น การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม 
หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2563 และการงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทนุ อีก
ทัง้บริษัทตอ้งมีการส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม
หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22 
ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ   

  คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดย้ึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด
ที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ไม่เกิน 14,000,000 บาท ไม่เกิน 7,000,000 บาท* 
  

หมายเหตุ *คณะกรรมการบริษัทไดเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 

2563 อนุมตัิการปรบัลดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จากจ านวนเงินไม่เกิน 14 ลา้นบาท 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7 ลา้นบาท สืบเนื่องจากบริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอใหท้ี ่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีหลกัเกณฑก์ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 รวมทั้งสิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งการก าหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าว ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 
17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มี
จ านวน 3 คน ดงันี ้

(1) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ 
(2) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ  
(3) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้  มีความเห็นว่า   นาย
พูลศักดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์นายวิบูลย ์รศัมีไพศาล และนางสาวพัชราวลยั เรืองกฤตยา เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้ง
กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับประวตัิของกรรมการทัง้สามคน  
ปรากฎตามเอกสารแนบ 4  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ ์(2) นายวิบูลย ์รศัมีไพศาล และ 
(3) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้การ
เสนอเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทแลว้  
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี  2564 และที ่ประช ุม
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวสุมนา พันธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตทะเบียนเลขที่  5872 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรอื นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ทัง้นี ้
ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

   ทัง้นี ้ประวตัิของผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564  ปรากฎตามเอกสารแนบ 5  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 
และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัและเวลาดงักล่าว โดยผูถื้อ
หุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป หากผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 
8) เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผู้
ถือหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค ทัง้นี ้ผูถื้อ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ไดท้ี่
เว็บไซตข์องบรษิัท  www.ananda.co.th หรือใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งเสรมิหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีตามที่
แนบมาพรอ้มนี ้ ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุน้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  7 

http://www.ananda.co.th/
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 บริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

 อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็น
การล่วงหนา้ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอค าถาม วาระการ
ประชมุ และชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แต่อย่างใด 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

         
                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
                                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 

หมายเหต ุ:   บริษัทของดแจกของช าร่วยในการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติของส านักงาน กลต. ท่ีขอ
ความรว่มมือบรษิัทจดทะเบียนใหล้ด/เลิกการแจกของช ารว่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุ้น  

 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701 

 


