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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน
ของบริษั ท ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ในรู ป แบบรหัส คิ ว อาร์
(QR Code)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษั ทได้จัดท ารายงานผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ประจ าปี 2564 รายละเอี ยดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 ให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อบังคับ ของบริษัท บริษั ทได้จัดทางบทางการเงินของบริษัท สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ตามที่ แ สดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจ าปี /รายงาน
ประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จดั ส่ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้

หน้า 1

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

รายการตามงบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้ )

ณ 31 ธันวาคม 2564
39,382
22,141
17,240
4,177
(427)

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
43,298
25,863
17,435
5,243
1,048

(457)
(0.26)

(207)
(0.19)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระที่ 3

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้ นและผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการไม่จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 และการงดจ่ายเงินปั นผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
อย่างไรก็ ดี เนื่องจากบริษั ทได้จัด สรรกาไรสุทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนครบจานวนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว กล่าวคือ จานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษัทจึง
ไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองอีก
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้บริษัทไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริษัทต้องมีการสารอง
เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมหรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท อีกทั้งในปี 2564 นี ้ บริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน โดยที่บริษัทได้กาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษั ท จะจ่ ายเงิ น ปั น ผลไม่ น้อ ยกว่ าร้อ ยละ 40 ของก าไรสุท ธิ ห ลังหั ก ภาษี แ ละหลังหัก สารอง
ตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์

หน้า 2

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืน
เงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ การไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี
2564 และการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน
อีกทัง้ บริษัทต้องมีการสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม
หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
การลงมติ
วาระที่ 4

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติด ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถื อหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22
ระบุว่า กรรมการบริษั ทมี สิทธิ ได้รับค่ าตอบแทนจากบริษั ทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบี ย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริษั ทโดยผ่ านการพิ จารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่ าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษั ท
จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่ มี มู ล ค่ าตลาด (Market Capitalization)
ในขนาดที่ ใ กล้เคี ย งกั บ บริษั ท และอยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และเห็ น สมควรเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 รวมทั้งสิ น้ เป็ น จ านวนเงิน ไม่ เกิ น 14,000,000 บาท ซึ่งเท่ ากับปี ท่ี ผ่านมา ทั้ง นี ้
การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 และข้อ บังคับ ของบริษั ท
ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสุด
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 กรรมการที่ จ ะต้อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ
มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
หน้า 3

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

(1) นายนพพร เทพสิทธา
(2) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
(3) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณากลั่น กรองแล้ว มี ค วามเห็ น ว่ า
นายนพพร เทพสิทธา นายชานนท์ เรืองกฤตยา และนายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ เลื อ กตั้ง
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ หลัก เกณฑ์ก ารสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 หน้า 8 - 16
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ถ้ ือหุน้ อนุม ตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายนพพร เทพสิทธา (2) นายชานนท์ เรืองกฤตยา และ
(3) นายธั ญ ลัก ษณ์ นัน ท์ธ นาวรสิ ริ กลับ เข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง ทั้ง นี ้
การเสนอเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระที่ 6

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กผู ส้ อบบัญ ชีป ระจ าปี 2565 และที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญ ชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาววิ ไลพร เชาว์วิ วัฒ น์กุล ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 9309 เป็ น ผู้สอบบัญ ชี
ของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนบาท) ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญ ชีดังกล่าว ยัง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่
จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
ทัง้ นี ้ ประวัติของผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ปรากฎตามเอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516
และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ส อบบัญ ชีรบั อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาววิไลพร
หน้า 4

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

การลงมติ
วาระที่ 7

เชาว์วิวฒ
ั น์กลุ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565
และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาท)
ซึ่งเท่ากับปี ท่ีผ่ านมา โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงิน ได้ทันตามกาหนด
ระยะเวลา
มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่ว มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โปรดดาเนินการตามข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบ
ฉันทะ และโปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสาร
แนบ 6)
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบ 7) เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(เอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสริมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่แนบมาพร้อมนี ้
บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
อนึ่ ง บริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นเสนอค าถาม เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เป็ น
การล่ วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึ งวันที่ 31 ธั นวาคม 2564 แต่ ปรากฏว่ าไม่ มี ผู้ถื อหุ้นรายใดเสนอค าถาม วาระ
การประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุ :

บริษัทของดแจกของชาร่วยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของสานักงาน กลต. ที่ขอความร่วมมือบริษัท
จดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของชาร่วยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701
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