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วนัพธุที! 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
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ถนนสุขุมวทิ  กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี; จาํกัด (มหาชน) 
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ที� ลล.กง 003/2565       

 

วนัที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
เรื!อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลลิ พร็อพเพอร์ตี; จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
  0. รายงานประจาํปี 2564 

3. ขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
6. แผนที�สถานที�จดัการประชุม 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัพุธที� 27 เมษายน 2565 เวลา �=.== น. ณ หอ้ง
สุขมุวิท โรงแรม JW Marriott ถนนสุขมุวิท กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนีH  

 
วาระที! M พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
 

 ข้อเท็จจริง และเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดจ้ดัขึHนในวนัพุธที� 28 เมษายน 2564 โดยได้
จดัทาํรายงานการประชุมเสร็จสิHนภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึ� งไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด    รายละเอียดสาํเนารายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 0564 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เป็นรายงานที�ถูกตอ้ง จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
วาระที! O พจิารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ;นสุด ณ วันที! 

31 ธันวาคม 2564 ซึ!งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว 
  

  ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด ได้กําหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบ
กาํไรขาดทุนประจาํปี สิHนสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหที้�ประชุม
ผูถื้อหุ้นอนุมติั     สําหรับตวัเลขสรุปผลการดาํเนินงานที�สําคญัในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2564 
หนา้ที� 115 และในส่วนงบการเงินปรากฏอยูใ่นหนา้ที� 199 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 

 



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 0564 และอนุมติังบ
การเงินประจาํปี 0564 ซึ�งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทั�วไปแลว้  
 

วาระที! U พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2564 เพื!อจ่ายเงินปันผล  ให้กับผู้ถือหุ้น 
 

ข้อเท็จจริง และเหตุผล บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ หากไม่
มีเหตุจาํเป็นอื�นใด และการจ่ายเงินปันผลนัHนไม่กระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทัHงนีH การ
จ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่อง
ของบริษทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆ    ทัHงนีH ในปี 2564 บริษทัมีกาํไรสุทธิทัHงสิHน 1,389,212,983.11 บาท หรือคิด
เป็นกาํไรต่อหุน้ที� 1.50 บาท   โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับงวดครึ� งปีแรกไป
แลว้ในอตัราหุ้นละ 0.295 บาท เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2564 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท รวมเป็นเงิน
ทัHงสิHนประมาณ 582,749,647.83 บาท ทัHงนีHบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวดครึ� งปีแรกไปแลว้โดยมติ
ของคณะกรรมการครัHงที� 3/2564 ในอตัราหุน้ละ 0.295 บาท เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2564   และเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อ
หุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลที�เหลือ ใหก้บัผูถ้ือหุน้อีกในอตัรา 0.335 บาทต่อหุ้น   โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ เพื�อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2565  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 13 พฤษภาคม 
2565   โดยเงินปันผลจ่ายทัHงปีที� 0.63 บาทต่อหุ้นนัHน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.95 ของกาํไรสุทธิ ซึ� งเป็นไปตาม
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  ทัHงนีH เมื�อเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 มีรายละเอียดดงันีH  
 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 (ปีที!เสนอ) ปี 2563 (ปีก่อนหน้า) 
1. กาํไรสุทธิ (บาท) 1,389,212,983.11 บาท 1,333,171,373.78 บาท 
2. กาํไรสุทธิ / หุน้ (บาท) 1.50 บาท 1.44 บาท 
3. จาํนวนหุน้   
     3.1 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
     3.2 จาํนวนหุน้ที�จ่ายเงินปันผลประจาํปี 924,999,441 หุน้ 924,999,441 หุน้ 
4. ปันผลจ่ายทัHงปีต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.63 บาท 0.61 บาท 

     4.1 ปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น)   
 - เงินสด  0.295 บาท 0.25 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
     4.2 ปันผลประจาํปี (บาท : หุน้)   
 - เงินสด  0.335 บาท 0.30 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
     4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)   
 - เงินสด  - 0.06 บาท 
 - หุน้ปันผล - - 
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัHงสิHนประมาณ (บาท) 582,749,647.83 บาท 564,249,659.01 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 41.95 ร้อยละ 42.32 

 



วาระที! 4 พจิารณาแต่งตั;งกรรมการแทนกรรมการที!ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 15 
กาํหนดให้   ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัH ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัHงหมด   ซึ�งหากจาํนวนกรรมการที�จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3    โดยกรรมการที�จะออกจากตาํแหน่งนัHน ให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง     ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีครัHงนีH มีกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน 
คือ 

 

  1. นายสาธิต  ชาญเชาวนก์ุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายชูรัชฏ ์ ชาครกุล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  3. นายณัฐ  สง่าสงเคราะห์  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

ทัHงนีHกรรมการทัHง 3 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการกลั�นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นบุคคลที�มีมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมาย และผ่านการ
พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมา  ทัHงนีHบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้  ซึ� งเมื�อครบระยะเวลาที�กาํหนดไม่
มีผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลเขา้มาเพื�อพิจารณา  โดยคระกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้มติเห็นชอบให้
นาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อแต่งตัHงกรรมการที�ครบวาระทัHง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ�ง (ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการทัHง 3 ท่าน อยูใ่นเอกสารแนบ ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

ทัHงนีH ในรายของการเสนอแต่งตัHง นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล เพื�อดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระ
หนึ�ง คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นบุคคลที�จะสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�ถูกตอ้ง   ทัHงนีH  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล  เป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทัHงดา้น
คุณวุฒิ ประสบการณ์   รวมทัHงมีผลการปฏิบติังานที�ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที�ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติ
เสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ�ง แมจ้ะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งมาแลว้เกินกว่า 9 ปี   ซึ� งหากไดร้ับการอนุมติัให้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง จะดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการอิสระรวมทัHงสิHน 15 ปี   
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้แต่งตัHงนายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล   นายชูรัชฏ์  ชาครกุล และนายณัฐ สง่า
สงเคราะห์ ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ� ง  โดยบุคคลทัHง 3 ท่าน ได้
ผา่นกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้ว่า มีคุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั    

 
วาระที! 5 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง  และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและการพฒันาอย่างยั!งยืน ประจําปี 2565 
 

ข้อเท็จจริง และเหตุผล การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยู่อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และมี
ขนาดธุรกิจที�ใกลเ้คียงกัน   ทัHงนีH ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ



พิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยืน 
ไดร้ะบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 หนา้ที� 158-168 
 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้
พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ตามสรุปในตารางดงันีH  
 
 ปี 2565 (ปีที!เสนอ) ปี 2564 (ปีก่อนหน้า) 

คณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
เบีHยประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครัH ง 20,000 บาท / ครัH ง 
     กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัHง 20,000 บาท / คน / ครัHง 
สิทธิประโยชน์อื�นๆ    
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 700,000 บาท / ปี 600,000 บาท / ปี 
     กรรมการตรวจสอบ 550,000 บาท / คน / ปี 450,000 บาท / คน / ปี 
เบีHยประชุม   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
สิทธิประโยชน์อื�นๆ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  /  คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง  / คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการและการพฒันาอย่างยั!งยืน   (ทัHงนีHกรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ไม่ไดร้ับค่าตอบแทน) 

ค่าตอบแทนประจาํ   
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
เบีHยประชุม   
     ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครัH ง 20,000 บาท / ครัH ง 
     กรรมการ 15,000 บาท / คน / ครัHง 15,000 บาท / คน / ครัHง 
สิทธิประโยชน์อื�นๆ    
     ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 
     กรรมการ ไม่มี ไม่มี 



  
 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน   สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  และคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ั�งยนื ตามองคป์ระกอบขา้งตน้ 
 

วาระที! 6 พจิารณาแต่งตั;งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2565 
 

ข้อเท็จจริง และเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ไดก้าํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นแต่งตัHงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นประจาํทุกปี   โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา 
และมีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชุม คณะกรรมการบริษทั และมีมติ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัใหแ้ต่งตัHง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ_  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  หรือนางสาวชลทิชา  เลิศวิไล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12261 หรือ
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  13765  แห่งบริษทั ซี ดบัเบิHลย ูดบัเบิHลยู พี จาํกดั   เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัประจาํปี 2565  รวมทัHงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย ทัHงนีHผูส้อบบญัชีตามรายชื�อ
ขา้งตน้นัHนมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ในการนีH คณะกรรมการบริษทั โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที้�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจาํปี 2565 เป็นจาํนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ�งปรับ
เพิ�มขึHนจากปี 2564   จาํนวน 60,000 บาท   ทัHงนีH ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ_  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตัHงแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี 

โดยในรอบบญัชีที�ผา่นมาบริษทัฯ มีจ่ายค่าบริการอื�นๆ (Non - Audit Fee) คือการรับบริการแปลงบการเงิน
เป็นภาษาองักฤษจากสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจาํนวนเงิน 60,000 บาท ซึ�งเท่ากนักบัในปี 2563 

สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตัHงผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีระบุอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 หนา้ที� 318 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหแ้ต่งตัHง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ_  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7881  
หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  12258  หรือนางสาววราภรณ์ พนัธ์ภกัดีนุพงษ ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที�  12261  หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  13765 แห่งบริษทั ซี ดบัเบิHลย ู
ดบัเบิHลย ูพ ีจาํกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบญัชีจาํนวนเงิน 1,370,0== บาท 
ดงัที�เสนอ 

 
 

วาระที! 7  พิจารณาเรื!องอื!น  ๆ(ถ้ามี) 
 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพุธที� 27 เมษายน 2565 เวลา �=.== น. ณ ห้อง
สุขมุวิท โรงแรม JW Marriott ถนนสุขมุวทิ กรุงเทพมหานคร   โดยบริษทัจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตัHงแต่
เวลา 8.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื�น หรือกรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�งเท่านัHน โดยบริษทัขอ



ความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัภายในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2565 ทัHงนีHบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิด
อากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ครัH งนีHดว้ย 

 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 

   นายไชยยนัต ์ ชาครกุล                                               
        ประธานกรรมการบริหาร  


