
 

 

 

 
 

 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ี 25 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. 

โดยเป็นกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่ำนั้น 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกัดั (มหำชน) ขอควำมร่วมมือผูถ้ือหุ้น และ/หรือ ผู ้รับมอบฉันทะ กัรุณำศึกัษำ
รำยละเอียดวิธีกัำรลงทะเบียนส ำหรับกัำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กัทรอนิกัส์ (e-AGM) และจัดเตรียมเอกัสำรยืนยนัตัวตน 
ตลอดจนศึกัษำวิธีกัำรออกัเสียงลงคะแนนและขั้นตอนกัำรเขำ้ร่วมประชุม หรือพิจำรณำมอบฉันทะใหก้ัรรมกัำรอิสระของ
บริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกัเสียงลงคะแนนแทน 
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24 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565  
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย :  
 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมด้วย      
งบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3. รายนามและประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2565 
4. รายนามและประวติัของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่

ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 
6. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค า ร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

(e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนส าหรับ
การประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 

7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       
ผูถ้ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ 

8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
9. ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM)  
10. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ 
11.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม 
12.  การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
13.  แบบฟอร์มค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ไดจ้ัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ซ่ึง
บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pmthoresenasia.com และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรรับรองรายงาน
การประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวัน ท่ี             
31 ธนัวาคม 2564 และรายงานประจ าปี 2564 ใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ้น
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 และรายงานประจ าปี 2564 

การลงมติ : วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก  าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบการเงิน
ประจ าปี ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังบ
การเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
โดยผูส้อบบญัชีแลว้ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซ่ึงแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลการเงินเปรียบเทียบ (บาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2563 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยร์วม 2,439,786,184 2,072,562,673 1,203,713,963 1,212,992,603 
หน้ีสินรวม 768,054,272 616,175,884 19,942,248 17,786,426 
ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 1,671,731,912 1,456,386,789 1,183,771,715 1,195,206,177 
รายไดร้วม 3,936,755,032 2,833,109,756 - - 
ก าไรส าหรับปี 133,315,680 93,848,874 59,296,035 75,871,603 
มูลค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 1,012,000,000 
อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.32 0.93 0.59 0.75 
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การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน และปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง
อื่นๆ ทั้ งน้ี  จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวัน ท่ี             
31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีก  าไรสุทธิทั้ งส้ินจ านวน 133.3 ล้านบาท และจาก          
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564         
บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิทั้ งส้ินจ านวน 59.3 ลา้นบาท ทั้ งน้ี บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 

ก) ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จ านวน 3,000,000 บาท 

ข) ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน
จ านวน 50,600,000 บาท โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date) 
ส าหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบั
การอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยขอ้มูลอตัราการจ่ายเงินปันผลมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

1. ก  ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 133,315,680 บาท 93,848,874 บาท 
บวกกลบั(หกั) ขำดทุน(ก  ำไร)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (14,589,550) บาท 639,419 บาท 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำย 118,726,130 บาท 94,488,293 บาท 
2. จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ 101,200,000 หุน้ 101,200,000 หุน้ 
3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้  0.50 บาท 0.70 บาท 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ทั้งปี) 50,600,000 บาท 70,840,000 บาท 
5. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ประมาณร้อยละ 42.6 ประมาณร้อยละ 75.0 
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การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ซ่ึงก  าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชี โดยเสนอให้แต่งตั้ง  
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวีระชยั 
รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323)  และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์
(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชี
ท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ และเสนอก าหนดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวน 1,881,000 
บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปีที่แลว้  

  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
แต่อย่างใด โดยรายนามและประวัติของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผู ้สอบ
บญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยบางบริษทัใชผู้ส้อบบญัชีจากส านกังานอื่นซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯ จะดูแลควบคุมใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

โดยในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าบริการอืน่ (non-audit fee) ของผูส้อบบญัชี
เกี่ยวกับการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จ านวน 345,015 บาท และค่าที่
ปรึกษาทางดา้นภาษี จ  านวน 121,404 บาท โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัในต่างประเทศ
ของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดว้ย คือ บริษทั 
บาคองโค จ ากดั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ดังรายนามข้างตน้ เป็นผู ้สอบบัญชีของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565  และก าหนดค่าสอบบญัชี
เป็นจ านวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปี
ที่แลว้ 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : กฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ ก  าหนดไวว้่า ในการประชุมสามัญประจ าปี        
ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีก
กไ็ด ้ในปีน้ีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีรายช่ือดงัน้ี  

1.  นางสุวิมล มหากิจศิริ   กรรมการ  
2. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง  กรรมการอิสระ 
3. นายสมชาย อภิญญานุกุล  กรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้มีความเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
สมควรเลือกตั้ งบุคคลตามท่ีเสนอข้างต้นกลับเข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการอีก        
วาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัที่
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 (ขอ้มูลของผูท้ี่ไดรั้บการเสนอช่ือปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมาย และเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่ ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 เป็นวงเงิน
ไม่เกินจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถ้วน) ซ่ึงมีจ านวนเท่ากับปีที่ผ่านมา               
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้มีอ  านาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  
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วาระที่ 8 พิจารณากิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัและเวลาดงักล่าว โดยเป็น
การจดัประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษทัฯ จะไม่มีการจดัหอ้งและสถานที่ไวส้ าหรับ
การประชุมในรูปแบบเดิม) บริษทัฯ จะใชก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง
ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 

ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ การยื่นแบบค าร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และแจง้ผลการ
นบัคะแนนส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกบั
ขั้นตอนการยืน่แบบค าร้องเพื่อเขา้ร่วมประชุม (e-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ได้
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

 
ในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้มีค  าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงในประเดน็ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอ

ในคร้ังน้ี กรุณาส่งค าถามมายงัเลขานุการบริษทัเป็นการล่วงหน้าภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้น
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 

ขอแสดงความนบัถือ 

โดยมติของคณะกรรมการ 
                   -ลายเซ็น-              -ลายเซ็น-  
             
           นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     นายซิกมนัต ์สตรอม 
                  กรรมการ                             กรรมการ 


