
 

 

 
 

 
ที่ สก. 006/2566 
       7  มีนาคม  2566 
 
เรื่อง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 47 ประจ าปี 2566  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.   ขอ้มลูของผูท้ี่เสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระและแตง่ตัง้ใหม่ 

2. รายละเอียดขอ้มลูการเปรียบเทียบขอ้บงัคบัฉบบัปัจจบุนักบัรา่งขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ 
3. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน 
5. แนวทางปฏิบตัิส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 กรณี การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
7. รายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
8. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 47 ประจ าปี 2566 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีมติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 47 

ประจ าปี 2566 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล ่าซ า อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาล 
สมิติเวช สขุมุวิท เลขที่ 133  สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1:  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  29. ที่ก าหนดให้

คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชมุสามญั
ประจ าปี 

 ความเหน็คณะกรรมการ: เพื่อผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2565 

วาระที ่2:  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 39. ก าหนดใหบ้ริษัทฯ 
จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนพรอ้มกับจัดใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 1 ครัง้ 
สิน้สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม  และใหค้ณะกรรมการน าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในปีถัดไป  
และขอ้บงัคบัขอ้ที่ 29. ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้  ซึ่งรายงานฐานะ
การเงินรวมและงบก าไรขาดทนุของบรษิัทฯ สรุปไดด้งันี ้

งบการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  

หน่วย : ลา้นบาท 
2564 2565 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรพัยร์วม 11,857 13,224 
หนีสิ้นรวม 4,489 4,084 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 7,368 9,140 
งบก าไรขาดทนุ   
รายไดร้วม 8,816 11,156 
ค่าใชจ้่ายรวม 7,113 8,453 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 1,375 2,185  

วาระที ่3:  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรประจ าปี 2565 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้

โดยทั่วไปบรษิัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) ยกเวน้กรณี
ที่บรษิัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบรษิัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งนิทนุ หรือกรณีบรษิัทฯ มีก าไรนอ้ย
จนไม่คุม้ค่าที่จะจ่ายเงินปันผล  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ที่ 29. ก าหนดให ้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิการจดัสรรเงินก าไร 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  ตามที่ผลประกอบของบริษัทฯ ในปี 2565 มีก าไรสุทธิจ านวน 
2,185,191,653.- บาท  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมถือหุน้พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงิน
ก าไรประจ าปี 2565 ดงันี ้ 
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2565 ในอัตราหุ้นละ  20.- บาท แก่ผู้ ถือหุ้น  ถือหุ้นรวม 

100,000,000 หุน้  เป็นจ านวนเงินรวม 2,000,000,000.- บาท  โดยจัดสรรจากก าไรของผล
ประกอบการปี 2565 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 26 เมษายน 2566  

ทั้งนี ้ การจ่ายเงินผลประจ าปี 2565 มีจ านวนรวม 2,000,000,000.- บาท คิดเป็น 
รอ้ยละ 91.53 ของก าไรสทุธิ  จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ   อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ขึน้อยู่กบัผลการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

2. ใหง้ดจดัสรรเงินทุนส ารอง   เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนส ารอง จ านวน 100,000,000.- บาท 
อนัครบตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดใหม้ีอตัราเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียน
ในบรษิัทฯ หรือคิดเป็นจ านวนเท่ากบั 100,000,000.- บาท 

 

 



 

 

วาระที ่4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระในปี  2566 
 
 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:   ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 17. ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกตามวาระ
เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน  
7 ท่าน  ดังนั้น ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบก าหนดตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่  ศ.(พิเศษ)  
ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ ์ นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์  และแพทยห์ญิงสรุางคณา เตชะไพฑรูย ์

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียและ
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ ไดพ้ิจารณารายละเอียดการสรรหาบุคคลผูม้ีคุณสมบตัิ
เหมาะสมดา้นต่างๆ ร่วมกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการนี้
คณะกรรมการไดร้บัทราบจากนายไกรทิพยฯ์ ว่าไม่ประสงคร์บัต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ ศ.(พิเศษ) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ ์และแพทยห์ญิง
สรุางคณา เตชะไพฑรูย ์กรรมการผูค้รบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  และแต่งตัง้  
แพทยห์ญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการที่ว่างลงตามวาระของ 
นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์  พรอ้มกับเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายแพทยน์ิธิวัฒน์   
กิจศรีอไุร ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มอีกหน่ึงต าแหน่ง  ซึ่งจะส่งผลใหค้ณะกรรมการของบรษิัทฯ 
มีจ านวนกรรมการรวม 8 ท่าน 

อนึ่ง แพทย์หญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท 
กรุงเทพดสิุตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกบับรษิัทฯ  โดยไม่
มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ แต่ประการใด  รวมถึงการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิัทอืน่ก็ไม่มีความขดัแยง้หรือมีการแข่งขนักบับรษิัทฯ เช่นกนั 

วาระที ่5: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  22. ก าหนดให้

คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทฯ ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด  ซึ่งคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณท์างเศรษฐกิจ ผลประกอบการโดยรวมของ
บรษิัทฯ  ความสอดคลอ้งกบักิจการขนาดเดียวกนัในภาคธุรกิจ ความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ
และภาระหนา้ที่ของกรรมการ  รวมถึงการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรของบรษิัทที่ผ่านมา ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2563 2564 2565 

การเติบโตของบริษัทฯ  
รายไดร้วม 

 
8,407 

  
8,816 

  
11,156 

 

อตัราการเติบโต -18.65 % 4.87 % 26.55 % 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 1,336  1,375  2,185  

อตัราก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม 15.89 % 15.60 % 19.59 % 
ผลประโยชนต์่อผู้ถือหุ้น (บาท/หุน้) 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  
 

13.00 
  

13.50 
  

20.00* 
 

จ านวนกรรมการทัง้คณะ 8 8 7 
* เป็นอตัราทีเ่สนอจ่ายโดยตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 



 

 

 
 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ร่วมกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรอง
ค่าตอบแทนกรรมการในความเหมาะสมประการต่างๆ  เช่น ความรบัผิดชอบของกรรมการ  จ านวน
กรรมการของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั  ผลประกอบการบรษิัทฯ และกิจการในธุรกิจเดียวกนั  เป็นตน้  จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เงินบ าเหน็จ: ใหค้ณะกรรมการรบัเงินบ าเหน็จ  เป็นจ านวนเงินรวม  18,000,000.- บาท  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  0.16 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2565  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการน าไปจดัสรรแบ่งกนัเอง 

2. ค่าเบีย้ประชมุ:  ใหค้ณะกรรมการไดร้บัค่าเบีย้ประชมุในอตัรา ดงันี ้
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 

ประธาน 52,500.- บาท / ครัง้ 
กรรมการ 35,000.- บาท / ครัง้ 

ทั้งนี ้ใหจ้่ายเบีย้ประชุมแก่กรรมการจากภายนอกที่มิไดด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือ
พนกังานประจ าของบรษิัทฯ และเครือข่าย บมจ. กรุงเทพดสิุตเวชการ เท่านัน้ 

3. สวสัดิการรกัษาพยาบาล:  ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการ
จากภายนอกที่ ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท)   
ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี  โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
และ/หรือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์(ระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้ต่อไป) 

วาระที ่6: พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  

และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี  ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566   และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566  มีค่าตอบแทนรวม 1,457,000.- บาท  ซึ่งลดลงจากปีก่อน
จ านวน 125,000.- บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ประจ าปี (หน่วย: บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส 627,000.- 627,000.- 627,000.- 
ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 955,000.- 955,000.- 830,000.- 
รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,582,000.- 1,582,000.- 1,457,000.- 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ในการนี ้ส านกังานฯ ไดเ้สนอรายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ทีเ่สนอแตง่ตั้งในคร้ังนี ้

ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

ปีทีเ่ร่ิมลงนาม 
ในฐานะผู้สอบบัญชขีองบริษทั 

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี เลขที่ 4451 2554-2558,2561-2565 และ/หรอื 
2. นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ เลขที่ 4377 2559-2565                    และ/หรือ 
3. นายส าราญ  แตงฉ ่า เลขที่ 8021 2563-2565  

วาระที ่7: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษัทฯ มีความประสงคใ์หด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัทฯ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยรองรบัใหบ้ริษัทฯ สามารถใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผูถื้อหุน้  รวมถึงการจดัส่งหนงัสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถือหุน้ อีกทัง้ ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้งกับการที่บริษัทไม่ไดด้  ารงสถานะการเป็นบรษิัท
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ 
บรษิัทฯ เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายที่มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั   

วาระที ่8: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีมติใหก้ าหนดวนัในการก าหนดปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน และมีสิทธิรบัเงินปันผล  ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566  ทั้งนี ้ สิทธิในการรบัเงินปันผลในวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนกัในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID19) และโรคติดเชือ้อื่น  โดย
บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จึงไดจ้ัดตัง้จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรม
ควบคมุโรค  รวมถึงการจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีระยะห่างในทกุจดุ  ท าใหม้ีจ านวนที่นั่งในหอ้งประชมุจ ากดัเพียง 50 ที่นั่ง  บรษิัทฯ 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชมุแทนการเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง  ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ขอความกรุณาศกึษาและปฏิบตัิตามมาตรการ
แนวทางปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการตรวจคดักรองโรคโดยการท า Antigen Test KIT (ATK) ดว้ยระบบน า้ลายส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านก่อนเขา้ร่วมการประชมุดว้ย  จึงเรียนเชิญใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการ

ประชุม หรือในเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าชา้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้
ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566  บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึน้ดว้ย  ทัง้นี ้หากสถานการณม์ี
การเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้  บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบ
ทางเว็บไซตข์องบรษิัท (www.samitivejhospitals.com) 

 

http://www.samitivejhospitals.com/


 

 

 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 47 ประจ าปี 2566 ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักล่าว   

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

      (นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร) 
                                                                                   กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทร. 02-022-2677 


