
 

 

 

 
หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น (E-AGM)  บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2566 
Criteria for agenda proposition and nomination of director for  

Annual General Meeting of Shareholders  (E-AGM)  of PRAPAT 2023 
------------------------------------------- 

วัตถุประสงค ์
บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกั ั มหาำนน  ม“PRAPAT” ารือ “บริษัท”  หีควำหตระานกััถึงควำหส ำคญัของสิทธิของผูถื้อาุน้ 

และกัำรปฏิบตัิต่อผูถื้อาุน้อย่ำงเท่ำเทียหกััน ตำหาลกัักัำรกั ำกัับ ูแลกิัจกัำรที่ ี จึงไ ก้ั ำาน าลกััเกัณฑน์ีข้ึน้ เพื่อเปิ โอกัำสและ
อ ำนวยควำหสะ วกัใาผู้ถื้อาุน้สำหำรถเสนอวำระกัำรประนหุเป็นกัำรลว่งานำ้ ารือเสนอน่ือบคุคลที่หีคณุสหบตัิเาหำะสหเพื่อเขำ้รบั
กัำรค ัเลือกัเป็นกัรรหกัำรบริษัท กั่อนานำ้ที่จะหีกัำรจ ัประนุหสำหญัผูถื้อาุน้ (E-AGM)   ประจ ำปี 2566 ตัง้แต่บ ันีจ้นถึง วนัที่ 31 
หกัรำคห 2566 
Objective 

The Board of Directors of Peerapat Technology Public Company Limited (“PRAPAT” or “the Company”) 
concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good corporate 
governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the Company’s shareholders to 
propose the agenda of 2023 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)  and to propose a qualified person to 
be elected as a director of the Company in advance from now until January 31, 2023. 
 
หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอน 
Criteria and procedures 
 1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อาุน้ที่หีสิทธิเสนอวำระกัำรประนุห และ/ารือ เสนอน่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักัำรค ัเลือกัเป็นกัรรหกัำรบริษัท จะตอ้ง
เป็นผูถื้อาุน้ของบรษัิท โ ยเป็นผูถื้อาุน้คนานึ่ง ารือาลำยคนซึง่ถือาุน้และหีสิทธิออกัเสียงนบัรวหกันัไ ไ้หน่อ้ยกัวำ่รอ้ยละ 
5 ของจ ำนวนสทิธิออกัเสยีงทัง้าห ของบรษัิท  

ผูถื้อาุน้คนานึง่ารอืาลำยคนรวหกันัสำหำรถเสนอวำระกัำรประนหุหำกักัวำ่ 1 วำระไ  ้แตส่ำหำรถเสนอรำยน่ือบคุคล
เพื่อรบักัำรค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำรบรษัิทไ เ้พียง 1 คนเทำ่นัน้ 

1. Shareholder’s criteria 
The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders 

2023 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company’s 
shareholders which can be one shareholder or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 
percent of the total voting shares of the Company.  

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose 
only one qualified person to be elected as a director.   

 
 



 

 

 

 
 2.  รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 

2.  Supporting documents for consideration 
ผูถื้อาุน้จะตอ้งน ำสง่เอกัสำรและขอ้หลูประกัอบกัำรพิจำรณำ  งันี ้
The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details; 

 2.1  าลกััฐำนแส งตน ไ แ้กั่ 
    Proof of identity 

กัรณีผูถื้อาุน้เป็นบคุคลธรรห ำ :  
In case of individual 

-    ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประนำนน ารอื 
-    Copy of ID card or 

- ส ำเนำานงัสอืเ ินทำง ารอื 

- Copy of Passport or 

- ใบตำ่ง ำ้วในกัรณีที่ผูถื้อาุน้เป็นนำวตำ่งประเทศ ารอื 

- Alien leaf in case of foreigner or 

- ส ำเนำบตัรขำ้รำนกัำร ารอื  

- Copy of Officer ID card or 

- ส ำเนำบตัรพนกัังำนรฐัวิสำากิัจ ารอื 

- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card 

- ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ท่ียงัไหา่ห อำย ุพรอ้หลงนำหรบัรองส ำเนำถกูัตอ้ง 

- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true 
copy. 

  กัรณีผูถื้อาุน้เป็นนิติบคุคล :  -    ส  ำเนำานงัสอืรบัรองนิติบคุคลฉบบัลำ่ส ุ มอำยไุหเ่กิัน 3 เ ือน  และส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประนำนน ารือส ำเนำานงัสือเ ินทำง มกัรณีเป็นนำวต่ำงประเทศ  
ของกัรรหกัำรผูห้ีอ  ำนำจลงนำหแทนนิติบคุคล ท่ียงัไห่าห อำยพุรอ้หลงนำห
รบัรองส ำเนำถกูัตอ้ง และในกัรณีที่ผูถื้อาุน้เป็นนิติบคุคลต่ำงประเทศจะตอ้งหี
โนตำรพีบัลคิรบัรองควำหถกูัตอ้งของเอกัสำร ว้ย  

  In case of juristic person:       -  a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 
months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the 
authorized directors who has affixed his/her signature therein and has 
certified true copy the accuracy of all copies thereof.  In case of 
shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must 
be certified true copy. 



 

 

 

าำกัหีกัำรแกัไ้ขค ำน ำานำ้น่ือ น่ือ ารือน่ือสกัุล จะตอ้งแนบส ำเนำาลกััฐำนกัำรเปลี่ยนแปลง งักัล่ำว พรอ้หลงนำห
รบัรองส ำเนำถกูัตอ้ง 
In case of name title, name, or surname has been changed, a copy proof must be attached with certified 
true copy. 

 2.2  าลกััฐำนกัำรถือาุน้ ไ แ้กั่ 
   ส ำเนำานงัสือรบัรองจำกับริษัทาลกััทรพัย ์ารือาลกััฐำนอื่นจำกับริษัท ศูนยร์บัฝำกัาลกััทรพัย ์มประเทศไทย  

จ ำกั ั ารือตลำ าลกััทรพัยแ์า่งประเทศไทย ารือผูร้บัฝำกัทรพัยส์ิน มCustodian  ารือส ำเนำใบาุน้ ที่แส งส ัส่วน
กัำรถือาุน้ตำหขอ้ 1. พรอ้หลงนำหรบัรองส ำเนำถกูัตอ้ง 

2.2 Evidences of shareholding 
 Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion 
of shareholding according to clause no.1 with certified true copy. 

 2.3  ผูถื้อาุน้ที่หีคณุสหบตัิและหีาลกััฐำนครบถว้นตำหขอ้ 2.1 และ 2.2 จะตอ้งแจง้น่ือ ที่อยู่ และาหำยเลขโทรศพัท ์โ ย
กัรอกัในแบบฟอรห์ตำหควำหประสงค ์ งันี ้ 

  ม1  แบบ 1. แบบเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกัำรประนหุ ารอื 
  ม2  แบบ 2. แบบเสนอน่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร 

2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no.2.1 and 2.2. must fill in Name, 
address and phone number into the form: 

  (1) Form 1. Agenda Proposal Form or 
(2) Form 2. Director Nomination Form 

   ทั้งนี ้ผู้ถือาุ้นสำหำรถ ำวนโ์าล แบบฟอรห์ ังกัล่ำวไ ้จำกัเว็บไซตข์องบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ำกัั 
มหาำนน   โ ยใาใ้นแ้บบฟอรห์ 1 ฉบบั ส ำารบักัำรเสนอวำระ 1 วำระ ารอืเสนอน่ือกัรรหกัำร 1 รำย เทำ่นัน้ าำกัหีกัำร
เสนอวำระาลำยวำระใาจ้ ัท ำแบบฟอรห์แยกัคนละฉบบัส ำารบัแตล่ะวำระ 

   Shareholders can download the form at Peerapat Technology Public Company Limited website in which 
one form agenda proposal or director proposal is arranged for one agenda or one director only.  If the 
proposals of agenda are more than one, the form must be separated for each. 

   ในกัรณีผู้ถือาุ้นาลำยรำยรวหกัันเสนอวำระกัำรประนุหารือเสนอน่ือบุคคลเป็นกัรรหกัำร ใา้ผู้ถือาุ้นกัรอกั
รำยละเอีย ของตนและลงลำยหือน่ือในแบบฟอรห์ใาค้รบทกุัรำย ตลอ จนแนบาลกััฐำนแส งตน และาลกััฐำนกัำร
ถือาุน้ของผูถื้อาุน้แต่ละรำย มพรอ้หลงนำหรบัรองส ำเนำถูกัตอ้งโ ยเจำ้ของเอกัสำรแต่ละรำย  ใาค้รบถว้น แลว้
รวบรวหสง่เป็นนุ เ ียวกันั โ ยใาห้อบอ ำนำจใาผู้ถื้อาุน้รำยใ รำยานึ่ง เป็นผูแ้ทนในกัำรติ ตอ่กับับริษัท และใาถื้อ
วำ่กัำรท่ีบรษัิทติ ตอ่กับัผูแ้ทน งักัลำ่วเป็นกัำรติ ตอ่กับัผูถื้อาุน้ทกุัรำย  

   In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form 
provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower 
the one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers’ person concern as 
the contact to the combined shareholders. 



 

 

 

 
  
 2.4  ส ำารบักัำรเสนอน่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักัำรค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร ผูถื้อาุน้จะตอ้งใาข้อ้หลูเพิ่หเติห  งัตอ่ไปนี ้ 

2.4  For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents 
as follow: 

  ม1  เอกัสำรประกัอบกัำรพิจำรณำ ำ้นคุณสหบตัิ ไ แ้กั่ ขอ้หูลส่วนตวั ประวัติกัำรศึกัษำ ประวัติกัำรท ำงำน และ
ประวตัิกัำรฝึกัอบรหของบคุคลที่ถกูัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบักัำรค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร 

(1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work 
experiences and training experiences. 

  ม2  านงัสอืใาค้วำหยินยอหจำกับคุคลที่ถกูัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร 
  (2)  Evidence of consent giving of the nominated person 
  ม3  ค ำรบัรองของบคุคลที่ถกูัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบักัำรค ัเลือกัเป็นกัรรหกัำรว่ำตนไห่หีลกััษณะตอ้งาำ้หตำหกัฎาหำย 

และหีคณุสหบตัิครบถว้นตำหกัฎาหำย และกัฎเกัณฑท์ี่เก่ีัยวขอ้ง ไ แ้กั่ กัฎาหำยาลกััทรพัยแ์ละตลำ าลกััทรพัย ์
กัฎาหำยบริษัทหาำนนจ ำกั ั ประกัำศส ำนกัังำนคณะกัรรหกัำรกั ำกับัาลกััทรพัยแ์ละตลำ าลกััทรพัย ์ประกัำศ
ตลำ าลกััทรพัยแ์า่งประเทศไทย ประกัำศคณะกัรรหกัำรกั ำกัับตลำ ทุน กัฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัท 
รวหทัง้าลกัักัำรกั ำกับั แูลกิัจกัำรท่ี ี 

  (3)  Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification 
according to the law such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of 
Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the 
Capital Market, Company’s regulations, Company’s Articles of Associate and Company’s principle of 
good corporate governance.  

  ม4  รำยละเอีย เก่ีัยวกัับบุคคลที่ถูกัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบักัำรค ัเลือกัเป็นกัรรหกัำรซึ่งหีประโยนนต์่อกัำรพิจำรณำ
ต ัสินใจ เน่น ขอ้เท็จจริง เาตุผล ประเ ็นพิจำรณำ และขอ้หูลอื่นที่ผูถื้อาุน้เา็นว่ำจ ำเป็นและสหควรตอ้งนีแ้จง
เพิ่หเติห 

  (4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, 
reasons, concerns and other necessary information that the shareholders’ opinion should explain.  

 3.  เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 
 3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated 

person as director. 
 3.1  กัรณีเสนอวำระกัำรประนหุ 
 3.1  In case of Agenda Proposal  
  ม1  เลขำนกุัำรบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกัลั่นกัรองเรือ่งในเบือ้งตน้กั่อนสง่ใาค้ณะกัรรหกัำรบรษัิทพิจำรณำ 
  (1) Company’s secretary will take consideration before proposing to Board of Directors 
  ม2  เรือ่งตอ่ไปนีจ้ะไหไ่ ร้บักัำรบรรจเุป็นวำระกัำรประนหุ 
  (2) Matters not to be included as an agenda: 
   กั. กัำรเสนอเรือ่งไหถ่กูัตอ้งารอืไหเ่ป็นไปตำหาลกััเกัณฑท์ี่กั ำาน ในขอ้ 1. และ 2.  



 

 

 

   a. The matter proposed does not meet the criteria or not qualified according to clause 1. and 2. 
ข. เป็นเรื่องที่เก่ีัยวกับักัำร  ำเนินธุรกิัจปกัติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กัลำ่วอำ้ง โ ยผูถื้อาุน้หิไ แ้ส งถึงเาตุ

อนัควรสงสยัเก่ีัยวกับัควำหไหป่กัติของเรือ่ง งักัลำ่ว 
b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders 

has no questions. 
ค. เป็นเรือ่งที่อยูน่อกัเานืออ ำนำจที่บรษัิทจะ  ำเนินกัำรใาเ้กิั ผลตำหที่ประสงค ์
c. Matters, which are out of the Company’s authority to handle. 
ง. เป็นเรือ่งที่บรษัิทไ  ้  ำเนินกัำรแลว้ 
d. Matters that have been already handled by the Company. 
จ. เป็นเรือ่งที่ผูถื้อาุน้ใาข้อ้หลูไหค่รบถว้น ารอืไหถ่กูัตอ้ง ารอืเสนอหำไหท่นัภำยในกั ำาน  
e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in setting period. 
ฉ. เป็นเรื่องที่ขั กัับวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ นโยบำยของบริษัท ารือขั กัับกัฎาหำย ประกัำศ ค ำสั่ง ารือ

ขอ้บงัคบัของานว่ยงำนรำนกัำร ารอืองคก์ัรที่เก่ีัยวขอ้งกับักัำร  ำเนินงำนของบรษัิท 
f. Matters, which are not in accordance with Company’s objectives, Company’s AOA, Company’s 

policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company’s 
operation.  

น. เป็นเรื่องที่เป็นกัำรเสนอเพื่อประโยนนข์องบุคคล ารือกัลุ่หบุคคลโ ยเฉพำะไห่เป็นประโยนนต์่อผูถื้อาุน้
โ ยรวห ารอืเสยีาำยอยำ่งหีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อาุน้โ ยรวห ารอืคณะกัรรหกัำรเา็นวำ่ไหค่วรบรรจเุป็นวำระ 

g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant 
overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda. 

ซ. กัรณีอื่นท่ีคณะกัรรหกัำรกั ำกับัตลำ ทนุประกัำศกั ำาน  
h. Other matters that set by Notification of the Capital Market 

  ม3  ในกัรณีที่คณะกัรรหกัำรบริษัทเา็นวำ่ไห่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวำระกัำรประนหุเลขำนกุัำรบริษัทจะสง่านงัสอื
แจง้ใาผู้ถื้อาุน้ งักัลำ่วทรำบโ ยเรว็ 

  (3) In case, the Board of Directors considers not to add agenda proposed by the shareholders, the 
Company’s secretary shall notify the shareholders. 

  ม4  ในกัรณีที่คณะกัรรหกัำรบริษัทเา็นสหควรใาบ้รรจุเรื่องที่เสนอเป็นวำระกัำรประนุหบริษัทจะบรรจุเป็นวำระไวใ้น
านงัสอืเนิญประนหุสำหญัผูถื้อาุน้ 

  (4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, the Company will 
add in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form. 

 3.2  กัรณีเสนอน่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกัตัง้เป็นกัรรหกัำร 
 3.2  In case of propose the name of nominated person as director 
  ม1  เลขำนุกัำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกัลั่นกัรองเรื่องในเบือ้งต้นกั่อนส่งใาค้ณะกัรรหกัำรสรราำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ารือคณะกัรรหกัำรบริษัท มแลว้แต่กัรณี  พิจำรณำคณุสหบตัิ และควำหเาหำะสหของบคุคลที่ถกูั
เสนอน่ือเพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร 



 

 

 

  (1) Company’s secretary will take consideration before propose to Nomination and Remuneration 
Committee or Board of Directors (case by case) to consider the qualification and appropriate to be 
proposing as the director. 

  ม2  ในกัรณีที่คณะกัรรหกัำรสรราำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแลว้เา็นว่ำบคุคลที่ถกูัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบักัำร
ค ัเลือกัเป็นกัรรหกัำร หีคณุสหบตัิและควำหเาหำะสห คณะกัรรหกัำรสรราำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเสนอ
น่ือบคุคล งักัลำ่วใาค้ณะกัรรหกัำรบรษัิทพิจำรณำตอ่ไป 

  (2) In case Nomination and Remuneration Committee considers that the nominated person qualified and 
appropriated, the Nomination and Remuneration Committee will propose to the Board of Directors for 
consideration. 

  ม3  ในกัรณีคณะกัรรหกัำรสรราำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนารอืคณะกัรรหกัำรบรษัิท มแลว้แตก่ัรณี  พิจำรณำแลว้เา็น
วำ่บคุคลที่ถกูัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร ไหห่ีคณุสหบตัิารอืควำหเาหำะสห เลขำนกุัำรบรษัิทจะสง่
านงัสอืแจง้ใาผู้ถื้อาุน้ งักัลำ่วทรำบโ ยเรว็ 

  (3) In case, Nomination and Remuneration Committee or Board of Directors (case by case) considers that 
the nominated person unqualified and unappropriated, the Company’s secretary shall notify the 
shareholders. 

  ม4  ในกัรณีที่คณะกัรรหกัำรบริษัทพิจำรณำแลว้เา็นว่ำบุคคลที่ ถูกัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รับคั เลือกัเป็นกัรรหกัำร หี
คณุสหบตัิและควำหเาหำะสห บรษัิทจะบรรจน่ืุอบคุคล งักัลำ่วเป็นบคุคลที่ไ ร้บัเสนอน่ือเพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็น
กัรรหกัำร ไวใ้นานงัสอืเนิญประนหุสำหญัผูถื้อาุน้ 

  (4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name 
of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as 
one of candidate to be proposed as director. 

 4.  ช่องทางรับเร่ือง 
 4. Channel 

ผูถื้อาุน้สำหำรถกัรอกั ลงนำห และน ำสง่แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกัำรประนุห มแบบ 1.  ารือแบบเสนอน่ือบคุคล
เพื่อเขำ้รบัค ัเลอืกัเป็นกัรรหกัำร มแบบ 2.  พรอ้หแนบเอกัสำราลกััฐำนประกัอบใาค้รบถว้น โ ยสง่ใาถ้ึงบรษัิทภำยในวนัที่ 
31 หกัรำคห 2566   ว้ยตนเองารอืโ ยทำงไปรษณียล์งทะเบียน ตำหที่อยูข่ำ้งล่ำงนี ้
The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form, then attach 
with documents required and send to the Company within January 31, 2023 by hand or by registered mail.  
Company’s address as below;  
 

 
 
 

  
  

ถงึ: เลขานุการบริษัท 

     บริษัท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

     406 ถนนรัชดาภเิษก   แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง         

     กรุงเทพมหานคร  10310 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ทัง้นี ้ผูถื้อาุน้อำจน ำส่งส ำเนำเอกัสำรผ่ำนทำงจ าหำยอิเล็กัทรอนิกัสห์ำที่ เลขำนุกัำรบริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกั ั

มหาำนน    กั่อนน ำสง่เอกัสำรตน้ฉบบัหำภำยในกั ำาน เวลำ งักัลำ่ว 
 Although, Shareholders can send documents by email address at Peerapat Technology Public Company 

Limited before sending the official one as period mentioned. 
 5.  ก าหนดระยะเวลารับเร่ือง 

 บริษัทจะเปิ รบัแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกัำรประนุห มแบบ 1.  และแบบเสนอน่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบัเลือกัตัง้เป็น
กัรรหกัำร มแบบ 2.    ตัง้แตบ่ ันีจ้นถึงวนัท่ี  31 หกัรำคห 2566 

5.  Submitting period 

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is from now until 
January 31, 2023. 

 

To:   Company Secretary 

      Peerapat Technology Public Company Limited   
       406, Ratchadaphisek Road, Samsen Nok, Huay Khwang,    

       Bangkok, 10310  (Thailand) 


