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ที่ TIDLOR_IR_003/2565 

18 มีนาคม 2565 

เรือ่ง หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์
2565 ไดม้ีมติใหก้ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารฮิีลล ์ส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) แลว้ เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ ขอ้มลูตา่งๆ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 อยู่ในรายงานประจ าปี ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร
ลงทะเบียนเขา้ประชมุ ที่จดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่ง 
ประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ ขอ้มลูตา่ง ๆ ของบรษัิทฯในรอบปี 2564 

วาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและรบัรองอย่างไม่มีเง่ือนไขแลว้ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2564 จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเขา้ประชุม ที่จัดสง่มา
พรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้โดยสรุปภาพรวม เป็นดงันี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 
รายการ 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม 53,336 66,525 
หนีส้นิรวม 41,587 44,120 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 11,749 22,405 
ก าไรสทุธิ 2,416 3,169 
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม 2,412 3,161 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.15 1.41 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ) 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (งบก าไรขาดทนุ) ของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที่ 3 การจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่รวมถึงการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายก าหนดในอัตราไม่นอ้ยกว่า  5% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ 
จ านวน 158,445,308 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯจ านวนไมเ่กิน 178,383,428 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.70 บาทใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯในอตัรา 13 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกินประมาณ 660 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้ในกรณีมีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรร
หุน้ปันผลแลว้ใหจ้่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท 

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.274 บาท รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ลา้นบาท ตามนโยบาย
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลงัจากการหกัภาษี
และจดัสรรทนุส ารอง (ทัง้นี ้เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ (2) ที่จะจ่ายเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้แทน อาจมีผล
ท าใหเ้งินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจ านวนมากกวา่ประมาณ 635 ลา้นบาทได)้ 

การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัราเทา่กบั 2/8 ของเงินปันผลที่ไดร้บั ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรษัฎากร  

โดยใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ขึน้อยูก่บัมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรวมถึงการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องดว้ยบริษัทฯ ไดม้ีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ  ใหก้ับผูถื้อหุน้ 
รายละเอียดตาม วาระท่ี 3 บรษัิทฯ จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการจ่ายปันผลดงักลา่วเพิ่มอีกจ านวน 178,383,428 
หุน้ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จากทนุจดทะเบียนบรษัิทฯ
เดิม 8,580,242,909 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,261,593 บาท แบ่งออกเป็น 2,497,367,998  หุน้ โดยการ
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ออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 178,383,428  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.70  บาท และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของ
บรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  9,240,261,593  บาท (เกา้พนัสองรอ้ยสี่สิบลา้นสองแสนหกหมื่น
หนึง่พนัหา้รอ้ยเกา้สบิสามบาท) 

แบง่ออกเป็น  2,497,367,998  หุ้น (สองพันสี่รอ้ยเก้าสิบเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  3.70 บาท )สามบาทเจ็ดสบิสตางค(์  

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 2,497,367,998  หุ้น (สองพันสี่รอ้ยเก้าสิบเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้)  

หุน้บรุมิสทิธ์ิ   -  หุน้ .........................)-(..........................   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 178,383,428 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ใหก้บัผูถื้อหุน้ตาม

วาระท่ี 3 บรษัิทฯ จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัจ านวน 178,383,428 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ

เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระที่ 6 การเลอืกตั้งกรรมการแทนทีก่รรมการที่ครบวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระ จ านวน 4 
คน ไดแ้ก่ 

1 นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี่ยน คิสชมูนัการมั  ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
2 นายปิยะศกัดิ ์ อกุฤษฎน์กุลู    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3 นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
4 นายแอลสทิธ์ิ เวอรก์ารา    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดร้่วมพิจารณา) ไดพ้ิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากความรู  ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้ กรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด และมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณส์งู อนัจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ ยงัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีสว่นเก่ียวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพิจารณา) เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายชานดาเชการ ์
สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการมั (ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) นายปิยะศักดิ์  อุกฤษฎน์ุกูล (กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่) นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) และ นายแอลสิทธ์ิ เวอรก์ารา (กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร) 

วาระที่ 7 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯและคณะกรรมการชดุย่อย
ใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเทียบเคียงไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ใน
อตุสาหกรรม ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

ส าหรบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี  2565 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิอตัราค่าตอบแทน
กรรมการแบบรายเดือนโดยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว  รายละเอียด
คา่ตอบแทนดงันี ้ 

ค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ประธาน (รายเดือน) กรรมการ (รายเดือน) 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

คณะกรรมการบรษัิท 140,000 140,000 80,000 80,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 50,000 50,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

40,000 50,000 20,000 30,000 

คณะกรรมการการลงทนุ* - 50,000 - 30,000 
 หมายเหต ุ: *ส าหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการการลงทนุใหม้ผีลตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 ซึง่เป็นเดือน
ที่คณะกรรมการบรษัิทฯมีมติแตง่ตัง้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชดุยอ่ยแบบรายเดือน และอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการการลงทนุใหม้ีผลตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 และ
รบัทราบเรือ่งกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ไมข่อรบัคา่ตอบแทน  
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วาระที่ 8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหบ้รษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ
ส าหรบัรอบบญัชีประจ าปี 2565  

โดยผู้สอบบัญชีที่น  าเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ก าหนดและอยูใ่นแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดไว ้โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมไ่ดม้ีความสมัพนัธ์
หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ /ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระ อีกทัง้ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืด ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ  ของบรษัิทฯ ประกอบ
กบัอตัราค่าสอบบญัชีที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม จึงไดน้ าเสนอตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ
ตามล าดบั ซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
รายช่ือผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอแตง่ตัง้  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปีที่เริม่ใหบ้รกิาร 
นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ และ/หรอื 4301 2561 
นายกษิติ เกตสุรุยิงค ์และ/หรอื 8833 - 
นางนิสากร  ทรงมณี และ/หรอื 5035 - 
นางดรุณี จนัทรต์รา 8625 - 

พรอ้มทัง้ก าหนดคา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,605,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 6 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี   ปี 2564 ปี 2565 

รวมคา่ตรวจสอบบญัชี 2,450,000 บาท 2,605,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
ส าหรบัรอบปี 2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 

วาระที่ 9 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถา้มี) 

โดยบริษัทฯ ไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็น
การลว่งหนา้ระหวา่งวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ แตป่รากฏไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิก (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ บริษัทฯไม่มีการจดัหอ้งส าหรบัการประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดระบบใหย้ื่น
แบบค ารอ้งและเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเขา้รว่มประชุม ผ่าน e-Request ลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 
8.30 น. เป็นตน้ไปจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จและหลงัจากที่บริษัทฯไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้งและอนมุตัิค  ารอ้ง
ของท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจ้งขอ้มูล Username และ Password และลิงก์
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ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชุมในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทฯจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุได้
ตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. เป็นตน้ไปจนกวา่จะปิดการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้าน e-Request ไดท้ี ่
https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิหรอืพบปัญหาการใชง้านระบบการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดตอ่ไดท้ี่ 02-931-9133  
(ระหวา่งวนัที ่7 -21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

 

 
หรอืสแกน QR Code 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนีย่น คิสชมูนัการมั 

ประธานกรรมการ 
บรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอ่สอบถามไดท้ี ่
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
อีเมล : InvestorRelations@tidlor.com 
โทรศพัท ์ 02-792-1915 

https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R
mailto:InvestorRelations@tidlor.com

