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          วนัที ่26 มนีาคม 2564  
 
เรือ่ง หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ (บนแบบแจง้การประชมุ แยกจากตวัเลม่) 
2) ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่24 เมษายน 2563  

(ประกอบการพจิารณา วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563) 
3) รายงานประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์ (QR Code) 
4) ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

(ประกอบการพจิารณา วาระที ่6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ) 
5) การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564) 
6) ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้และนิยามกรรมการอสิระ 
7) ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9) เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชมุ 
10) แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุ  

 
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตใินการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
2/2564 ซึง่ประชุมเมือ่วนัจนัทร ์ที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ใหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุร ์ท่ี 23 เมษายน 
2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพารค์ วิลเลจ พระราม 2 เลขท่ี 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมด า เขตบางขนุ
เทียน กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563  
  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 โดยมสี าเนา
รายงานการประชมุตามทีแ่นบมา (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2) 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที่ 1/2563 ที่ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 ได้บนัทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2563 
  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่      
31  ธนัวาคม 2563 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะรบัทราบ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดลุ งบก าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3)   
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมตังิบ
ดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี 2563  
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี  2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 702,110 บาท 
  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 ก าหนดให้ 
“บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  10 ของทุนจดทะเบยีน” และมตคิณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทีอ่นุมตัใิหจ้ดัสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายตอ้งถกูน าเสนอเพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 เป็นจ านวน 702,110 บาท ส่งผลใหบ้รษิทัมทีุน
ส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  เทา่กบั 11,208,591 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.68 ของทนุจดทะเบยีน 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติังดการจ่ายปันผลประจ าปี 2563  
  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 45 บรษิทัฯ ได้มี
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมาย หากไมม่เีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไมม่ี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ทีอ่นุมตัใิหก้ารจา่ยเงนิปนัผลตอ้ง
ถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจ
อนุมตัใิหจ้า่ยไดก้่อนรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าสมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 เน่ืองจากในปี 2563 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563  
 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  และแต่งตัง้กรรมการบริษัทเพ่ิม 1 

ท่าน  
  
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 19 ก าหนดไวว้่า  “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกให้
กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บั
สลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 
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 โดยในปีน้ี กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ประกอบดว้ย 
 1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการ 
 2. นางชลลดา  อศิรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการอสิระ 
 ทัง้น้ี คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ากรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดแ้ก่ นายธรีะชยั
ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อศิรางกูร ณ อยุธยา เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ จงึเหน็ควรเสนอชื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พิจารณาเลือกกลับเข้าต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ในการประชุมวาระที่  4 น้ี ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ นายธีระชยั                 
ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา ทีต่อ้งออกตามวาระในครัง้น้ี ออกจากทีป่ระชมุ เพือ่ใหท้ีป่ระชมุไดใ้ชส้ทิธิ
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพือ่มาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป)  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัเหน็ควรเสนอชื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิอกีหน่ึงท่านคอื 
ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ธนู กุลชล ทีต่อ้งการลาออก
จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ส่งผลให้ภายหลงัการแต่งตัง้
กรรมการบรษิทัแลว้ บรษิทัฯ จะมกีรรมการบรษิทั จ านวน 8 ทา่น 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบตามขอ้เสนอและเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ีคอื นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อศิรางกูร ณ 
อยุธยา กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง และเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้ ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ธนู กุลชล ที่ต้องการลาออกจากต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั โดยมปีระวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของบรษิทัทีแ่นบมา (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพจิารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 
 
วาระท่ี 8   พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564  
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท        
เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกี 1 ปี (รวม 12 ปี ทีบ่รษิทัฯ ไดว้่างจา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชี) เน่ืองจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที่อย่างดตีลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยทีผู่ส้อบบญัชดีงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธ์ หรอืสว่นไดเ้สยีกบั
บรษิทั/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/บรษิทัย่อย หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชบีรษิทั 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้สอบบญัชี                                  เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต                                                                    
นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก                              4334                                หรอื  
นายประดษิฐ รอดลอยทกุข ์                                 218                                หรอื 
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์                          9211                                หรอื                              
นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์                                 7633 
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 โดยก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 และคา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส เป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,340,000 บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

รวมทัง้ส้ิน 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 770,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00  
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00  
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั 200,000.00  
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 220,000.00  
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย 50,000.00 
 1,340,000.00 

 

 โดยค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 770,000 บาท โดย
ประกอบไปดว้ยคา่ตรวจสอบบญัช ี600,000 บาท คา่สอบทานงบการเงนิ 140,000 และคา่ตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของ
บตัรสง่เสรมิการลงทนุ จ านวน 30,000 บาท (รวม 770,000 บาท โดยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2654 เทา่กบัปีก่อน) 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้ให้
ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นจาก บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิทั
ส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 1,340,000 บาท 
(หน่ึงลา้นสามแสนสีห่มืน่บาทถว้น) 
 
วาระท่ี 9   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวนัที่ 12 มีนาคม 2564  
(Record Date)   
 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยพรอ้มเพรยีงกนั และเพือ่ให้
การลงทะเบยีนเขา้ประชมุสะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุตัง้แต่เวลา 09.00 น. และเพือ่เป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบยีนใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ ใคร่ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บั
มอบฉันทะ น าหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ  8) และหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีนในวนัประชมุ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1)  
 ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระเป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มกบัแนบหลกัฐานแสดง
สทิธเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ และสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนเริม่การประชมุ 
    
 

    ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

  (ดร.ธนู กุลชล) 
  ประธานคณะกรรมการ โดยไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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หมายเหต ุ
สบืเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) จงึได้ประกาศ

แนวทางเพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนสามารถด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) ไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
ภายใตส้ถานการณ์ดงักลา่ว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและน าแนวทางตามประกาศมาด าเนินการดงัน้ี 

1. ในการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 บรษิทัฯ แนะน าใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉนัทะโดยผูถ้อืหุน้
ใหแ้ก่กรรมการอสิระ แทนการเขา้รว่มประชมุ AGM ดว้ยตนเอง 
 2. บรษิทัฯ จะมกีารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีอ่าจจะไมม่าร่วมประชุมดว้ยตนเองไดม้สีว่นร่วมในการประชุม 
AGM บรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดรบัค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมจากผูถ้อืหุน้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ก่อนการประชุม 
AGM และจะมกีารบนัทกึการตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไวใ้นรายงานการประชุม AGM ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม (โปรดดู
หน้า 47 การสง่ค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุผูถ้อืหุน้) 
 3. เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม AGM บริษัทฯ จะปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัการ
จดัการประชมุดงัน้ี 

3.1 จดัเตรยีมเจลลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลแ์ก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
3.2 จดัใหม้หีน้ากากอนามยัแจกจา่ยแก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

  


