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ที่   ลล.กง 003/2564      

 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563

 2.  รายงานประจ�าปี 2563

 3.  ข้อมลูของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 4.  ข้อบงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกับการประชมุผูถื้อหุน้

 5.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีง 
  ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้

 6.  แผนท่ีสถานทีจ่ดัการประชมุ

 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 8.  ข้อมลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้

ด้วยคณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห้เรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน 
โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ ถนนราชด�าริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยได้จัดท�า
รายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด    รายละเอียดส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระท่ี 2  พจิารณารายงานผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2562 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ�าปี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด ได้ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุ
ประจ�าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ     ส�าหรับ
ตวัเลขสรปุผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2563 หน้าท่ี 11 และในส่วนงบการเงินปรากฏ
อยู่ในหน้าที่ 153 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรรบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2563 และอนุมตังิบการเงนิประจ�า
ปี 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผล และปันผลพิเศษ ให้กับผู้ถือหุ้น

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ หากไม่มีเหตุ
จ�าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลให้น�า
ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ 
และปัจจัยอื่นๆ    ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น 1,333,171,373.78 บาท หรือคิดเป็นก�าไรต่อหุ้นที่ 1.44 บาท   โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2563

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้อนุมตัจ่ิายเงินปันผลประจ�าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 
508,749,692.55 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเพ่ิมเติมจากก�าไรท่ีได้จากการเวนคืน ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินท้ังสิ้น
ประมาณ 55,499,966.46 บาท  รวมเป็นเงินปันผลท้ังปีที่  0.61 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 564,249,659.01 บาท ท้ังนี้
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บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวดครึง่ปีแรกไปแล้วโดยมตขิองคณะกรรมการครัง้ที ่3/2563 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 
เมือ่วันที ่11 กันยายน 2563   และเหน็ควรให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนุมตักิารจ่ายเงินปันผลทีเ่หลอื ให้กับผูถื้อหุ้นอกีในอตัรา 0.36 บาท
ต่อหุ้น   โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564   โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.61 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.32 ของก�าไรสุทธิ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีก่อนหน้า)

1. ก�าไรสุทธิ (บาท) 1,333,171,373.78 บาท 891,511,834.46 บาท

2. ก�าไรสุทธิ / หุ้น (บาท) 1.44 บาท 0.96 บาท

3. จ�านวนหุ้น

     3.1 จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 924,999,441 หุ้น 924,999,441 หุ้น

     3.2 จ�านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 924,999,441 หุ้น 924,999,441 หุ้น

4. ปันผลจ่ายทั้งปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.61 บาท 0.385 บาท

     4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.25 บาท 0.175 บาท

 - หุ้นปันผล - -

     4.2 ปันผลประจ�าปี (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.30 บาท 0.21 บาท

 - หุ้นปันผล - -

     4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)

 - เงินสด 0.06 บาท -

 - หุ้นปันผล - -

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) 564,249,659.01 บาท 356,124,784.79 บาท

6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 42.32 ร้อยละ 39.95

วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ 15 ก�าหนดให้   ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด   ซึ่งหากจ�านวน
กรรมการทีจ่ะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกับส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการท่ีจะออกจากต�าแหน่ง
นัน้ ให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง     ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการท่ี
ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 2 ท่าน คือ

   1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์  ประธานกรรมการบริษัท

   2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  ทั้งนี้กรรมการท้ัง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน  เป็นบคุคลทีม่มีคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฏหมาย และผ่านการพิจารณาคณุสมบตัใินด้านต่างๆ 
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้า  ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่ก�าหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา  โดยคระกรรมการสรรหา
แลพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 2 ท่าน 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในเอกสารแนบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  ทั้งน้ีในรายของการเสนอแต่งต้ัง นายสุวรรณ แทนสถิตย์ เพ่ือด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลท่ีจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง   ทั้งนี้ นาย
สุวรรณ แทนสถิตย์  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์   รวมท้ังมีผลการปฏิบัติ
งานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี   ซึ่งหากได้รับการอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะด�ารงอยู่ในต�าแหน่งกรรมการอิสระรวมทั้ง
สิ้น 21 ปี  
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  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้แต่งตัง้นายทวีศกัดิ ์วัชรรคัคาวงศ์ และนายสวุรรณ แทนสถิตย์ ท่ีต้องออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  โดยบุคคลท้ัง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท   

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพ่ือช่วยให้การบริหารงาน การก�ากับดูแลกิจการ และการด�าเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เพ่ิม
กรรมการใหม่ จ�านวน 1 ท่าน    โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้น�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นายเสรี สินธุอัสว์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัท  โดยพิจารณาแล้วมี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่งตั้งใหม่ อยู่ในเอกสารแนบ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งต้ังนายเสร ีสนิธุอสัว์ เข้าเป็นกรรมการของบรษิทั โดยได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท   

วาระท่ี 6  พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
ประจ�าปี 2564

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล การก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทัได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน  โดยมกีารเปรยีบเทียบค่าตอบแทนอ้างองิกับบรษิทัอืน่ท่ีอยู่อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกัน และมขีนาดธุรกิจท่ีใกล้เคยีงกัน   
ทั้งนี้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ระบุอยู่ในรายงานประจ�าปี 2563 หน้าที่ 114-123 
 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาอนุมัติ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ตามสรุปในตารางดังนี้

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนประจ�า

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุม

     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / ครั้ง

     กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประจ�า

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 บาท / ปี 600,000 บาท / ปี

     กรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / คน / ปี 450,000 บาท / คน / ปี

เบี้ยประชุม

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี
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ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (ปีก่อนหน้า)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  /  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  / คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   (ทั้งนี้กรรมการซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน)

ค่าตอบแทนประจ�า

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี

เบี้ยประชุม

     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง ไม่มี

     กรรมการ 15,000 บาท / คน / ครั้ง ไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี

     กรรมการ ไม่มี ไม่มี

  ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน   ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ตามองค์ประกอบข้างต้น

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2564

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ได้ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติให้น�าเสนอ
ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และมีมติ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรญา 
พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7881 หรือ
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ�าปี 2564 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นน้ันมี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

  ในการน้ีคณะกรรมการบรษิทั โดยการน�าเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจ�าปี 2564 เป็นจ�านวนเงิน 1,310,000 บาท ซึ่งปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2563   จ�านวน 60,000 บาท   
ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรญา  พุทธเสถียรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี

  โดยในรอบบัญชีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีจ่ายค่าบริารอื่น (Non - Audit Fee) คือ การรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2563

  ส�าหรบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะบอุยู่ในรายงาน
ประจ�าปี 2563 หน้าที่ 148

  ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรให้แต่งตัง้ นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4387  หรอืนางสาว
วราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7881  หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12258  
หรอืนางสาววราภรณ์ พันธ์ภกัดนุีพงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 12261  หรอืนางสาวรชันก เจนสวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่ 13765 แห่งบรษิทั ซ ีดบัเบิล้ยู ดบัเบิล้ยู พี จ�ากัด   เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2564 และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชี
จ�านวนเงิน 1,310,000 บาท ดังที่เสนอ
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วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถื้อหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ในวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
พิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ ถนนราชด�าริ กรุงเทพมหานคร   โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นตัง้แต่เวลา 8.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ หรอืกรรมการอสิระของบรษิทั เข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่เท่านัน้ โดยบรษิทัขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายังบรษิทัภายในวันองัคารที ่27 เมษายน 2564 ท้ังนีบ้รษิทั
ได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งนี้ด้วย

 ขอแสดงความนับถือ

 นายไชยยันต์  ชาครกุล                                              

 ประธานกรรมการบริหาร 
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