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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ที่ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดระลอกใหม ่ซึง่พบ
ผูต้ิดเชือ้จ านวนมาก และมีการแพรก่ระจายตวัอยา่งรวดเร็ว นอกจากนีย้งัมีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2564 
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบบัที่ 25) ซึ่งรวมถึงสถานที่ใหบ้ริการหอ้งประชุมดว้ย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีมติใหเ้ลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่ก าหนดไวใ้นวันที่ 27 
เมษายน 2564 เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เท่าน้ัน โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา   คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้รบัทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
คณะกรรมการจึงไดจ้ดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2563 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมหลงัจากหกัสว่นที่จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  อาจจ่ายเงินปันผล
ในอตัราที่แตกตา่งไปจากนีก็้ได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความ
ตอ้งการของเงินทนุเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยที่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 907 ลา้นบาท บริษัทฯ จึง
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สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 ซึง่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จ านวน 2 ครัง้ รวมหุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 920.88 ลา้นบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลครัง้ที่หนึ่ง เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ลา้นบาท และการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สอง ในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ลา้นบาท ซึ่งจะจ่ายในวนัที่ 25 
พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบรษัิทฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะไมเ่สนอท่ีประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 เพิ่มเติมอีก 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรส  าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 907 2,604 

2. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 1.00 2.60 

- เงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ที่หนึ่ง (บาท/หุน้) 0.50 1.30 
- เงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ที่สอง (บาท/หุน้) 0.50 1.30 

3. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบการเงินรวม 101% 92% 

ทัง้นี ้บรษัิทฯไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล (Record  
Date) ส  าหรบัการจ่ายเงินปันระหวา่งกาลครัง้ที่สอง 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่  4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ กรรมการผูซ้ึง่ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้
รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 
3 คน ดงันี ้
1.  นายอรรณพ ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสมชาย พิพิธวจิิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.  นางวิไล ฉทัทนัตร์ศัมี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อ
เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม
เพื่อแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระและมีความเห็นวา่ ควรเสนอใหก้รรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่
ตามวาระในครัง้นี ้คือ นายอรรณพ ตันละมัย นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร และนางวิไล ฉัททันตร์ศัมี กลบัเขา้รบั
ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการ
มารว่มประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และใหค้  าแนะน าที่สรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชนต์อ่ที่ประชมุ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 ใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน คือ นายอรรณพ ตนัละมยั 
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นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร และนางวิไล ฉทัทนัตร์ศัมี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตาม
กระบวนการกลั่นกรองและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นี ้
ขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้สามดงักลา่วที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 6 ตามล าดบั 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ “ในกรณี
ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ”  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้
พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยยึดแนวทางในการพิจารณาตามหลกัเกณฑด์งันี ้(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  นอกจากนี ้  
ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบัค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการก ากับดแูลกิจการที่ดี และมี
ขนาดของธุรกิจที่ใกลเ้คยีงกนั (2) คา่ตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษัิทฯ เช่น โบนสักรรมการ 
ควรเช่ือมโยงกบัค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปเงินปันผล (3) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไดร้บั
คา่ตอบแทนในฐานะของผูบ้ริหารเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด และ (4) 
มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 
และโบนสักรรมการประจ าปี 2563 และไดเ้สนอค าแนะน าดงันี ้
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส าหรบักรรมการของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยที่จ่ายเป็นรายครัง้ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแลว้ 

2. เงินโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 ควรเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 และโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้
เงินโบนสักรรมการ                 

ต าแหนง่ ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2562 เปลีย่นแปลงจากปี 2562 
ประธานกรรมการ 467,000 บาท 1,215,000 บาท -748,000 บาท 
กรรมการ 311,000 บาท 810,000 บาท -499,000 บาท 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบรษัิท                     
ต าแหนง่ ปี 2564 ปี 2563 เปลีย่นแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 37,500 บาท 37,500 บาท - 

กรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท - 
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คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรบักรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ                     
ต าแหนง่ ปี 2564 ปี 2563 เปลีย่นแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 27,000 บาท 27,000 บาท - 
กรรมการ 18,000 บาท 18,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรบักรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหนง่ ปี 2564 ปี 2563 เปลีย่นแปลงจากปี 2563 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 22,500 บาท - 
กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท - 

หมายเหต:ุ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
สทิธิประโยชนอ์ื่น 
-ไมม่ี- 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ดงันัน้  ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้จึงตอ้งมีการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564  ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและคา่สอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายวิชาติ โลเกศ
กระวี (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4451) และ/หรอื นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์(ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 4604) และ/หรือ นางสาวสาธิดา รตันานุรกัษ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753) แห่ง
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2564 และก าหนดคา่สอบบญัชี
ของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,340,000 บาท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปี 2563   
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้สามคนที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกบัเรื่องการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี คือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  มาแลว้หา้รอบปีบัญชีติดต่อกัน  นอกจากนี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบดว้ยกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามที่เสนอขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 2,340,000 บาท 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่
บรษัิทฯ อาจจะขยายในอนาคต  จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ดงันี  ้
“ประกอบกิจการหอ้งปฏิบตักิาร หอ้งทดลอง เพือ่ทดสอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย รบัรองผล และควบคุมคุณภาพ ควบคุม
มาตรฐานและคณุสมบตัขิองสนิคา้ สนิคา้วตัถดุบิ สนิคา้ส าเรจ็รูป เคมภีณัฑ ์สารอืน่ใด และผลติภณัฑท์กุประเภท” 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 3 เก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้  ในการนี ้ใหบ้คุคลที่กรรมการ
ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองของบริษัทฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
ลว่งหนา้  ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา 

ทัง้นี ้ส  าหรบัรายละเอียดการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) นัน้ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รบัทราบตอ่ไปทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย ์

จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์ามวนัและเวลาดงักลา่วขา้งตน้  

   ขอแสดงความนบัถือ                              

 
 

                                                                                            (นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน)  
                                                                        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


