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บร.  012 / 2563 
 

       30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

   ปีาํจะรป น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปดันวาล่กกอบอสืงันห 2563 

เรียน   น้ ุหอืถ้ผูนา่ท  

 ทัษริบ บางกอกแร้นช์ )นชาหม( ดักาํจ  

 น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปรากะราวบอกะรปราสกอเ   ปีาํจะรป 2563  

1. น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปรากนางยารานเาสํ   ปีาํจะรป 2562 1) 

2. รายงานประจําปี พร้อมงบ นิงเราก  ประจําปี 2562 ลูมอข้ะลแลผนปันิงเยา่จรากยาบยโนงึถมวร

บัรหาสํ( ลผนปันงิเยา่จราก 2-7) 

3.  ีชญับบอส้ผูงอขนางาํทรากณ์รากบสะรปะลแิตัวะรปลูมอข้ 5) 

4. ง่นหแาํตงราํดรากะราว

6) 

5.   

 

( นยีดเตโสัคห้ใ custodian ลแูดะลแกาฝบัร้ผูนป็เ ยทไศทเะรปนใ )

ด้ไดลหโ์นวาดถรามาสน้ ุหอืถ้ผู )น้ ุห จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://investor.bangkokranch. 

com/home.html 

6. ะทนฉับอม  

7. ทัษริบงอขบัคงับอข้ ฯ  

8. 
 

9. น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปมวร่าข้เรากนอต   ปีาํจะรป 2563 

10.  

11.   ดักาํจ ์ชนร้แกอกงาบ ทัษริบ (มหาชน) 
 

 ทัษริบ  ์ชนร้แกอกงาบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 2/2563  

27  ธ์นัพาภมุก 2563  ปีาํจะรปน้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปกยรีเรากิตัมุนอิตมีมด้ไ 2563 29 เมษายน 2563 เวลา 

14.00 น. 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
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25  มคานีม 2563 
3 เมษายน 

2563 
โควิด-19  4/2563 10 
เมษายน 2563 งึจ ิตมีมด้ไ การ น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรป   ปีาํจะรป 2563 เป็นวนัพ  ีดบสัหฤ 21 พฤษภาคม 2563 
เวลา 14.00 น. 12.00 น.) ณ ห้อง   ดักาํจ ์ชนร้แกอกงาบ ทัษริบ (มหาชน) 18/1  ่ ูม 12ห

ถนน  นใญ่หใลีพงาบดัวงัลหยาส  ลาบภิาขุสยอซ( 6) ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี  ร 10540าการปรทุมสดัวหงัจ

 1 รับรองรายงานการปร  ปีาํจะรป นุ้หอถื้ผูญมัาสมุชะ 2562 

ลผตุหเะลแงริจจ็ทเอข้ : น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปราก   ปีาํจะรป 2562 25 เมษายน 2562 โดย
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็น  ปีาํจะรป น้ ุหอืถ้ผูญัมาสมุชะรปรากนางยารอนสเรวคมส 2562  
งอต้กูถงา่ยอว้ไนางยารกึทนับราก ต่อ ีมยดโ วาล่กงัดมุชะรปรากนางยารงอรบัร

 ดยีอเะลยาร ปรากฏตาม  1 

การลงมติ: ต้อง งอรบัรรากบัรด้ไ  

2 รับทราบ นางนินเาดํรากลผ และ ทัษริบรากมรรกะณคงอขนางยาร  ในรอบปี 2562  

 

ลผตุหเะลแงริจจ็ทเอข้ : ทัษริบ ฯ 
ในรอบปี 2562  ปีาํจะรปนางยารนใฏการป 2562 

 

รากมรรกะณคน็หเมาวค : ฯ  
ประจําปี 2562  
รายละเอียดแสดงในรายงานประจําปี 2562 ปรากฏตาม  2 รายงานประจําปี 2562 

 อ้ขวัห “คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจําปี 2562” 

การลงมติ:  

3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี 2562 
ีชญบับอส้ผูงอขนางยาระลแ  

ลผตุหเะลแงริจจ็ทเอข้ : มาตรา 112 ง่หแ  .ศ.พ ดักาํจนชาหมทัษริบิตญัญับชาระรพ 2535 
 อข้ ฯทัษริบงอขบัคงับอข้ะลแ 49 ฯ ะนาฐงดสแบงาํทดัจงอต้

 ปีาํจะรปนุทดาขรไาํกบงะลแนิงเราก ปีบอร ณ ดุส ทัษริบงอขีชญับ ฯ 
 

รากมรรกะณคน็หเมาวค ตรวจสอบ: ปีาํจะรปนิงเรากบงนาทบอสะลแาณราจิพด้ไบอสจวรตรากมรรกะณค
ของบริษัทฯ 31 ธันวาคม 2562 ดยีอเะลยารงัด ปรากฏตาม  2 รายงาน

 อ้ขวัห ปีาจํะรป “งบแสดงฐานะการเงิน”  กาจบอสจวรตรากนาผ่ด้ไวาล่กงัดนิงเรากบงยดโ         นายกฤษดา 
านวศลิเ  4958 ทัษริบงอขีชญับบอส้ผู ฯ   ดักาํจ ยาวีอ นางกันาสํ ทัษริบ

แล้ว เห็นควรเสนอให้
วั 31  มคาวนัธ 2562  
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